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Open antwoorden  

‘Meer doen met minder afval’ 
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Vraag 5: In wat voor soort woning woont u? 

Anders, namelijk: 

 (woon)boerderij 

 Agrarische woning/boerderij 

 Bedrijfspand 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 BOERDERIJ 

 Boerderij 

 Boerderij 

 BOERDERIJ 

 Boerderij 

 BOERDERIJ 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij  

 Boerderij 

 Boerderij  

 Boerderij 

 Boerderij 

 Boerderij enlogies encamping 

 Boerderij in buitengebied 

 Boerderij, bedrijfswoning 

 Boerderijtje 

 Geschakeld 

 Geschakeld aan 1 woning, eigen dak 

 Geschakelde twee onder-een-kp 

 Landelijk gelegen vrijstaande boerderij 

 Melkveebedrijf 

 Twee aanelkaar met aparte kap 

 Veehouderijbedrijf 

 Vrijstaande woning met aangebouwd appartement 

 Vrijstaande woning plus schuur waar ook afvalcontainers gebruikt worden 

 Woninge grenzen aan een schuur die in gebruik is door de buurman 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij 

 Woonboerderij met bedrijf-aan-huis (dienstverlenend) 

 Woonboot 
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Vraag 8: Hoeveel volle vuilniszakken heeft u ongeveer per maand? 

Aantal vuilniszakken:  

 1 

 1 

 2 

 2 

 2 

 2 

 20 

 3 

 3 

 3 

 3 

 30 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 6 

Vraag 10: Welk afval heeft u het afgelopen jaar naar een milieustraat gebracht? 

Iets anders, namelijk:  

 40 meter tuinhek 

 Archief 

 Autobanden 

 Batterijen 

 Batterijen 

 Batterijen, metaalresten 

 Bilgewater 

 Blikken, spuitbussen en batterijen  

 Cartridges en batterijen en spuitbus haar 

 Chemisch 

 Combinatie van grof huisvuil en chemisch afval en witgoed 

 Compost container gehaald 

 Electronica 

 Fiets 

 Frituurvet 

 Geïmpregneerd tuinhout 

 Hard plastic; oud ijzer 

 Hometrainer 

 IJzer 

 Kapotte meubels en dingen die gewoon stuk zijn, oa wasrekje 

 Kleding 

 Kringloop goederen 

 Kunststof tuinstoelen 

 Matras 

 Matrassen 

 Matrassen 

 Matrassen 

 Meetaal 

 Metaal 

 Metalen bed 
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 Meubel 

 Meubels 

 Meubels 

 Oud ijzer 

 Oud serviesgoed, bloempotten 

 Oude fiets 

 Oude matrassen 

 Plastic 

 Plastic afval  

 Plastic hfdz disposables  

 Snoeiafval 

 STORL verpakkingen GBM 

 Verf 

 Verf 

 Vloerbedekking 

Vraag 11: Op welke manieren bent u nu al bezig met afval verminderen? En wat 
heeft u van de gemeente nodig om dat nog beter te kunnen doen? U kunt dat na 
elk antwoord aangeven. 

Ik scheid mijn afval zo goed mogelijk:  

 1 of 2 kleinere containers voor plastic en blik 

 Afval, GFT, Papier, Glas, Chemisch, Kleine huishoudelijke apparaten. Scheiding van plastic afval zou al 

veel ruimte in de container besparen, dit is nu nog niet mogelijk binnen de gemeente.  

 Afvalbakken voor plastic en melk- en sappakken en statiegeld op blik 

 Afvalcontainers voor plastic/blik sap- en melkproducten ontbreken 

 Alle plastic gaat naar de milieustraat 

 Alleen is het niet mogelijk om alles te scheiden, zoals pet flessen, blik, sappakken, daar is geen 

inzamel mogelijkheid voor 

 Als ik het plastic apart kan inzamelen dan hoeft mijn zwarte container nog maar 1 of 2x bij de weg 
staan 

 Als plastic e.d. appart worden ingezameld zoals in de rest van Nederland. Zou ik bijna geen rest afval 

hebben  

 Apart inzamelen plastic door de gemeente 

 Apart inzamelen plastic? zuivelkartons? 

 Apart inzamelen van blik en harde plasticsoorten. Voor eenpersoonshuishoudens zijn de containers 

vaak te groot. 

 Apart inzamelen van plastic 

 Aparte container voor het scheiden van plastic 

 Aparte container voor plastic 

 Aparte inzamelcontainer voor plastic 

 Aparte inzameling plastic afval en/of blik 

 Aparte inzameling van plastic, blik en kartonnen drinkverpakkingen zou erg welkom zijn 

 Aparte inzameling voor plastic zou fijn zijn 

 Aparte plastic inzameling 

 Aparte plastic inzameling 

 Aparte plastic inzameling 

 Aparte plastic inzameling aan huis 

 Aparte plastic inzameling. Statiegeld op blik en PET 

 Aparte plastic-inzameling zoals bijvoorbeeld in gemeente Westerkwartier. 

 B.v een mand voor oud papier 

 Bak voor afval plastic 

 Bakken in het dorp waar je het overtollig tuinafval kunt deponeren 

 Bakken om plastic in te doen. 

 Betere Scheiding van plastic. 

 Betere voorzieningen om afval nog beter te scheiden. Bv plastic 

 Betere wegbrengpunten  

 Bioafval gaat in de eigen compostbak 
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 Blik- / plastic- / geverfd hout container erbij dus bijvoorbeeld een soort milieustraat op centrale 

plekken zoals in Duitsland/Oostenrijk 

 Blikjes apart, plastic inzamelen scheelt enorm veel. 

 Breng glas, batterijen, electrisch afval naar kleine verzamelpunten die altijd \"open\"zijn, ipv naar de 

millieustraat Usquert. 

 Container voor papier bij elk huis 

 Container voor plastic  

 Container voor plastic afval 

 Container voor plastic of melkverpakkingen 

 Container voor plastic wenselijk 

 Container voor plastic zou wenselijk zijn 

 Container voor plastic, container voor bijv melkpakken, papiercontainer 

 Containers om zelf te scheiden 

 Containers voor plastic 

 Containers voor sappakken neerzettenin de gemeente! Scheelt mij per jaar een hoop in gewicht voor 
de grijze container, moetik weer extra betalen!  

 De gemeente moet plasticinzamelpunten inrichten  

 De gemeente moet voorzien in we; plastic inzamelpunt. 

 De gemeente zou gescheiden afval van plastic mogelijk kunnen maken. En van textiel. 

 De gemeente zou nog een kliko voor alleen plastic afval kunnen verstrekken. 

 De rijksoverheid voor minder voorverpakkingen. dat is echt diep treurig 

 De sappakcontainer terug en iets voor scheiden van plastic 

 Dit zou beter gaan als de gemeente gescheiden inzamelde dus bijvoorbeeld meer containers voor 
verschillend afval of meer inzamelpunten per dorpskern. 

 Door kijken wat ik koop . Alles daar waar het in moet en oud papier appart 

 Door te zorgen dat we gratis plastic in kunnen leveren 

 Drinkpakcontainers en plastik inzamelen zou een goede zet van de gemeente zijn 

 Echter zit mijn container voor 3/4 vol met plastic wat ik niet kan/mag scheiden!!! 

 Een aparte afvalcontainer voor plastic 

 Een aparte bak voor plastic en drankkartons zou de hoeveelheid afval enorm beperken 

 Een aparte bak voor plastic zou aanmerkelijk minder afval in de container zorgen 

 Een aparte container voor plastic 

 Een container voor plastic afval 

 Een container voor sappakken 

 Een extra container voor het plastic afval. Of inzameldag voor plastic/metaal/glas/papier afval 

 Een inzamelbak voor plastic  

 Een inzamelpunt voor oud papier in de buurt zou fijn zijn. 

 Een kleinere groene container. Vrijwel geen tuinafval een het gaat veel te erg stinken als je er zo lang 

over moet doen om de container vol te krijgen. Gevolg dat je de groene container eigenlijk niet of 

nauwelijks gebruikt.  

 Een kliko voor plastic afval/verpakking  

 Een plastic container 

 Een speciale plek voor plastic afval zou erg fijn zijn. 

 Eenvoudiger maken (lees: dichterbij) om chemisch afval en grofvuil in te leveren 

 EIGEN CONTAINER OM PLASTIC APART IN TE ZAMELEN. 

 En als we nou ook het plastic appart konden scheiden, zijn we al weer een paar kilo verder op weg!!! 

 Er moet een mogelijk zijn om plastie in te leveren en ijzer. 

 ER ZIJN BURGERS DIE MOGELIJKHEDEN HEBBEN HUN DIFTAR TE VERBRANDEN 

 Ergens waar ik makkelijk kan zien wat in welke vuilnisbak moet, of waar ik heen kan voor speciaal 
afval. 

 Etensresten etc doe ik wel in een plastic zak, de containers gaan anders zo stinken in de warme 
maanden. Container is ook lastig schoon te maken/houden. 

 Extra container voor plastic afval 

 Extra containers voor papier en plastic/blik 

 Extra scheiding voor plastic en blik 

 Geef nu plastic mee aan een kennis in Aduard zou dat graag in Hogeland kunnen inleveren 

 Geen grote papier container in de buurt. Alleen in middelstum 

 Gemeente doet erg weinig aan gescheiden afvalinzameling, slechts grijs en groen 

 Gemeente: overgaan tot scheiding van plastic van huisvuil. 

 Gescheiden inzameling van drink-verpakkingen, blik en plastic flessen 
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 Gescheiden inzameling, nu kan alleen papier, glas en textiel apart worden weggebracht. Plastic kan bv 

niet 

 GFT afval / restafval /papier/glas. 

 GFT en rest afval. Glas en papier zetten we apart 

 Gft scheiden, papier scheiden 

 Gft, papier en glas wordt gescheiden 

 Gft, papier, overig huishoudelijk afval. bedrijf: folie en plastic apart 

 Glas / papier / compost / rest 

 Glas en papier brengen we zelf weg. Compost op de composthoop en de rest van het GFT in groene 
container. Overig afval in de grijze. 

 Glas en papier, helaas geen plastic of blik of melkpakken 

 Glas in de glasbak; oud papier voor de voetbalvereniging, groenafval in de groene bak. Batterijen en 

frituurvet in de speciale bakken in de supermarkt. Verf e.d. lever ik in bij de gemeente 

 Glas in de glascontainer, papier naar inzamelingsaktie 

 Glas naar glasbak, papier opgehaald,gft composteer ik, batterijen apart, huish.app terug naar winkel, 

kleding naarkringloop of bak. 

 Glas papier groen 

 Glas, gvt, papier, metaal, rommelmarkt, textiel, rest in de grijze 

 Glas, naar de glasbak, papier naar de container bij de gemeente 

 Glas, oud ijzer en andere metalen, oud papier, verfblikken en oude apparaten. 

 Glas, papier en groenafval gaat moeiteloos. Tetrapakken is een drama! Oud ijzer? Aluminium? Plastic? 

Graag ook scheiden! 

 Glas, papier, gft 

 Glas, papier, groen 

 Glas, papier, groenafval en batterijen 

 Glas, papier, groenafval,  

 Glas,textiel en papier wordt gescheiden, jammer dat plastic niet apart wordt ingezameld, het 

merendeel zit in de container. 

 Glascontainer in de buurt En een plastic vuilnisbak 

 Graag apart plastic inzamelen en sap pakken  

 Graag de mogelijkheid om plastic apart in te leveren. \'t Zelfde voor melk en sappakken 

 Graag een bak voor plastic en een voor luiers 

 Graag een duidelijk overzicht waar oude elektrische apparaten en klein chemisch afval terecht kunnen 

in mijn woonplaats. En een kalenderoverzicht van het ophalen oud papier 

 Graag een inzamelplaats voor plastics 

 Graag een plastic container 

 Graag meer mogelijkheden, blik, plastic etc 

 Graag mogelijkheid om plastic te scheiden / in te zamelen,zou gigantisch schelen.  

 Graag mogelijkheid scheiding van melk-, yoghurtpakken etc 

 Graag nog meer mogelijkheden voor scheiding, plastic apart inzamelen 

 Graag ook apart plastic inzamelen, ruimere openingstijden van milieustraat 

 Graag ook melkpakken en plastic flessen scheiden 

 Graag ook plastic afval apart 

 Graag plastic afval container 

 Graag sappakken en plastic apart scheiden. 

 Graag zou ik mijn drankenkarton apart willen verzamelen en inleveren. Bijvoorbeeld zet naast de 

container voor oud papier een container waar drankenkarton in gegooid kan worden. 

 Graag zou ik ook plastic, blik, drankkarton willen scheiden, helaas kan ik nu alleen GFT, batterijen en 
papier scheiden 

 Grijs en groen 

 Grijs en groen en plastic 

 Grijs en groen scheiden 

 Grijs en groen. Lege flessen en papier 

 Grijs en groene container, glas in glasbak, papier voor het dorp 

 Grijs, groen, blik, glas, oud papier, chemisch 

 Grijs, groen, papier en glas 

 Grijs/ groen/ papier/ glas/ KCA 

 Groen afval in de groene container, oud papier in container bij het station, glas regelmatig in de 

glasbak, kleding en schoenen in de kledingcontainer. We hebben behoefte aan een container voor het 
scheiden van plastic en blik of een gezamenlijk depot 
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 Groen afvalcontainer aanbieden is even duur als grijze, geen van beiden raken vol, dus gaat dan alles 

maar in de grijze (met tegenzin!!) 

 Groen en grijs, glas, papier 

 Groen en grijze container 

 Groen, glas, papier apart 

 Groen, grijs, glas, papier wordt hier 1x per maand opgehaald. Een container voor plastic en of 

oudpapier zou ook praktisch zijn. Voor plastic bijvoorbeeld een speciale container naast de glasbak. 
Want overal zit plastic omheen dus er komt oa veel plastic in de grijze container  

 Groen, grijs, glas, papier, chemisch, metaal, electrische apparaten 

 Groen,grijs,papier 

 Groenafval op de composthoop 

 Groencontainer, groencontainer, papier, klein chemisch afval. 

 Groene container, grijze container, compostbak 

 Groente fruit 

 Handig om te weten wat en niet bij elkaar in mag en ik breng plastic naar Den Andel waar een recicle 

mogelijke is 

 Helaas alleen een grijze en groene container bij huis, zou graag een plastic container wilen hebben en 
een oud papier container 

 Helaas is er geen plasticcontainer in deze gemeente en ik lees verder dat heel veel gescheiden afval 

uiteindelijk in het buitenland weer bij elkaar gegooid wordt Dat is toch te gek  

 Helaas zijn in het dorp maar weinig faciliteiten beschikbaar om afval gescheiden in te leveren 

 Heldere informatie: dus wat en waar, eventueel nog extra plastic inzamelpunten  

 Het afval wordt over veel te veel km verplaatst. De compost installatie in usquert draait niet meer. Nu 

wordt het vele km verplaatst, ook dat heeft effect op het milieu als er andere keuzes worden gemaakt 
over het afval kijk dan ook bewust waar het heen gaat en wat er mee gebeurd. Plastic inzamelen en 

vervolgens verschepen naar India is schadelijker dan het verbranden voor energie. Steenkool 
vervangen bij RWE voor houtpellets uit Canada een vertienvoudiging van de schepen naar de haven. 

Dit levert geen winst op het klimaat zolang de schepen op stookolie varen.  

 Het is zeer belangrijk om afval goed te scheiden 

 Het mag duidelijker worden aangegeven waar welke verpakking hoort. Sommige verpakkingen mogen 
in de groene container, maar dit is niet duidelijk vermeld. Het is ook niet duidelijk welke 

verpakkingsmaterialen nu wel of niet bij het oud papier mogen.  

 Het zou fijn als de gemeente ook een aparte container heeft voor plastic 

 Het zou fijn zijn als je plastic en metaal ook kan scheiden.  

 Het zou fijn zijn als plastic ook gescheiden kan worden 

 Het zou verstandig zijn dat plastic apart wordt ingezameld, doen wij ook via een ander bedrijf 

 Hoewel de afvalverwekende installaties dat niet zo nodig hebben. 

 Iets om plastic in te verzamelen. 

 Iets om plastic te scheiden 

 Ik benut de mogelijkheden die de gemeente bied voor afvalscheiding 

 Ik breng het plastic naar mijn schoonouders in Marum waar dit wordt ingezameld. Het Hogeland heeft 
dit helaas niet. 

 Ik denk dat het al een goed systeem is zoals het nu is . 

 Ik gooi soms wel tuinafval in de grijze afvalbak, omdat de groene bak te klein is. 

 Ik heb een glas afwal bak in de buurt nodig!!! voor groene witte en donkere glas graag!  

 Ik heb maar 1 keer per 6 week de container vol. En bied hem dus ook maar 1 keer in de 6 week aan. 

 Ik kan alleen papier/glas scheiden van de rest 

 Ik kan mijn afval niet voldoende scheiden, er zijn te beperkte mogelijkheden 

 Ik lever mijn plastic bij HRM IN. 

 Ik mis de mogelijkheid om plastic en blik apart aan te leveren. 

 Ik mis de plastic inzameling 

 Ik mis de sappakkencontainers. 

 Ik mis een container voor plastic afval. 

 Ik mis een mogelijkheid om plastic gescheiden in te zamelen 

 Ik mis een plastic inleverpunt in mijn postcode gebied 

 Ik mis in de gemeente plastic afval om te scheiden 

 Ik mis mogelijkheden voor meer afval scheiding.  

 Ik mis nog wel gescheiden plasticafvoer 

 Ik mis plastic scheiden 

 Ik scheid glas en papier en kleding, maar mis een punt waar ik plastic kan inleveren.  

 Ik scheid het afval in groene en grijze container. Papier, glas breng ik apart weg 

 Ik scheid het afval voor de grijze en groene container. Ik scheid het oud papier. 
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 Ik scheid papier, glas, gft en restafval. Ik heb een aantal jaren in Amsterdam gewoond en was verrast 

toen ik hier kwam wonen: jullie scheiden het plastic niet apart. Volgens mij bestaat daar niet eens de 
mogelijkheid toe. Verder breng ik apart gloeilampen en batterijen en klein eletnische apparatuur weg 

in de daarvoor behorende bakken. Oude kleding gooi ik in de daarvoor bestemde bakken (leger des 
heils bijv). 

 Ik wil graag plastic afval scheiden! 

 Ik wil plastic afval en drankkartons graag scheiden, een depot hiervoor in het dorp zou een uitkomst 
zijn 

 Ik zou behalve de groene en grijze container ook graag een container voor plastic willen. Ik hoor van 

andere mensen dat dat enorm in grijs afval scheelt! 

 Ik zou een container voor plastic en papier er bij willen hebben 

 Ik zou graag het plastic van de kuilgrasbalen kunnen inleveren. Nu gaat dat in de grijze container. We 
zijn geen bedrijf, ik weet niet waar we tegen redelijke vergoeding ons plastic nu kwijt kunnen. 

 Ik zou graag iets willen om plastic in te doen 

 Ik zou graag mijn plastic apart willen aanbieden, in andere gemeenten kan dit wel 

 Ik zou graag nog meer willen scheiden en dan met name het plastic want dit is het grootste deel van 
mijn afval 

 Ik zou graag ook blik en plastics apart willen inleveren 

 Ik zou graag ook plastic willen scheiden 

 Ik zou graag ook plastic willen scheiden, nu moet dit bij het restafval. Ik zou het ook handig vinden als 
er papiercontainers komen ipv de maandelijkse inzameling door de muziekvereniging 

 Ik zou graag plastic apart willen weggooien maar weet niet waarheen met het afval. Sommige 

gemeentes hebben daar aparte afvalzakken voor. 

 Ik zou graag plastic willen scheiden 

 Ik zou het plastic ook graag apart inleveren 

 Ik zou het prettig vinden als het afval gescheiden opgehaald zou worden zoals in voormalige gemeente 
Zuidhorn 

 Ik zou meer soorten afvalbakken willen, bijv. Voor plastic.  

 Ik zou ook graag voor oudpapier plastic en glas een container willen 

 Ik zou ook plastic apart willen inzamelen 

 Ik zou plastic apart willen aanleveren 

 Ik zou plastic nog gescheiden in kunnen leveren 

 Ik zou veel meer willen scheiden zoals plastic 

 Ik zou wel meer uitleg willen ver wat er wel en niet in de papierbak kan 

 Ik zou willen dat er ook plastic verzameld kan worden.  

 In elk dorp een container voor plastic en blik 

 In grof vuil en tuinafval geen eetwaar in de grijze container. veel in de compostbak thuis 

 Inzamelen van plastic. Zou meer dan de helft van ons afval reduceren 

 Inzameling van plastic en luiers.  

 Inzamelpunt voor plastic en sappakken 

 Inzamelpunt voor sap , melkpakken 

 Ja, de grijze container wordt 1x per maand aangeboden 

 Ja, maar zou ook graag apart plastic inleveren, kan nu niet.  

 Jammer dat plastic niet apart wordt ingezameld 

 Jammer dat we ons plastic en sappakken niet kunnen inleveren 

 Jazeker, kranten, bioafval, glasbak en plastic herbruikbaar of zo weinig mogelijk aanschaffen. 

 Kan alle plastic ook ingezameld worden door de gemeente?  

 Kan gemeente apart plastic ophalen/verzamelcontainer plaatsen 

 Kan helaas het plastic niet scheiden, wordt niet opgehaald. 

 Karton, glas, gft en grijze container.  

 Karton-glas-compost-overig 

 Kartonnen verpakkingen van b.v. Melkpakken apart inleveren op verzamelpunten 

 Luiers naar speciale afvalcontainers, papier naar speciale afvalcontainers, glas, plastic flessen, 

batterijen 

 Maar de mogelijkheden in Bedum zijn erg beperkt, bijvoorbeeld geen papier container. Je moet nu van 
een hele maand bewaren en dan pas bij de weg.  

 Maar hoe graag ik ook zou willen scheiden, vaak is het onmogelijk om afval te verminderen door alle 
fabrieksverpakkingen 

 Maar ik kan het niet gescheiden kwijt 

 Maar ik kan niet gemakkelijk gescheiden inleveren bij de gemeente. 

 Maar ik mis scheiding voor aluminium en plastic (flessen) 

 Maar ik wil best meer scheiden als er mogelijkheid is om apart in te leveren 
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 Maar in de warmere maanden stinkt het nogal in de groene bak, dan gooi ik het gekkokte spul toch 

liever in plastic in de grijze bak. Een wormenhotel per wijk of strrat zou een oplossing kunnen zijn of 
aanbieden van tonnen op het aanrecht waar je snel in kunt composteren( bokashi keukenemmer) ook 

is het een doorn in mijn oog dat er zoveel plastic in de container zit. Kan dat niet apart ingezameld 
worden en bellond dat je het goed scheidt 

 Manier om ook plastic apart te kunnen scheiden  

 Meer bakken 

 Meer containers voor de verschillende afvalstromen (pakken bv) 

 Meer containers zoals papier, plastic, sappakken 

 Meer containers, ook voor papier en plastic en drinkpakken bijvoorbeeld 

 Meer containers;plastic-melkpakken en blik. papier gaat al naar muziekver. 

 Meer inzamel plekken voor glas en dergelijk. En ook voor KCA en plastic 

 Meer mogelijkheden om bv blik te scheiden 

 Meer mogelijkheden om gescheiden afval aan te bieden, zoals bv wekelijks mogelijk is in vm gemeente 

zuidhorn 

 Meer mogelijkheden tot nog meer scheiden, denk aan drankkartons, plastic. 

 Meer mogelijkheid om gescheiden aan te leveren op een centrale plaats.en niet oud papier op een 

andere plek als glas en kleding 

 Meer plekken waar je afval kunt scheiden. Nu is het bij de supermarkt en dat is niet super ver maar ik 
denk dat dat een struikelblok is voor veel mensen 

 Meer recycle mogelijkheden aanbieden, zoals plastic en blik 

 Meer scheiding in de afvoer 

 Meer voorlichting, ook plastic scheiden, ook mogelijkheden om papier en karton apart af te voeren 

 Meerdere afvalstromen zou dit bevorderen 

 Meerdere opties voor scheiden van afval 

 Meerdere plaatsen waar je plastic kwijt kan 

 Mijn restafval bestaat voor een flink gedeelte uit zuivelverpakkingen en plastic bakjes. Deze plastic 
bakjes probeer ik te vermijden maar dat lukt vaak niet. 

 Mogelijk om Plastic, sappakken e.d. apart in te leveren. 

 Mogelijkheden om plastic afval apart in te zamelen 

 Mogelijkheden om plastic en blik te scheiden 

 Mogelijkheid om ook plastic apart aan te leveren 

 Mogelijkheid om plastic apart in te kunnen leveren 

 Mogelijkheid tot plastic inzamelen  

 Mogelijkheid voor het scheiden van plastic en blik 

 Naast groene en restafvalcontainer, papier en plasticcontainer 

 Nadenken over wat het betekent in een relatief klein huis afval te moeten scheiden. Waar laat ik al dat 

afval. Het is voor mij nog steeds afval, het wordt pas een grondstof voor degene die het bij mij 
afhaalt.  

 Nog meer mogelijkheden om te scheiden zoals plastic 

 Nog meer scheiden; bv plastic ook apart 

 Ondanks dat de gemeente dat niet faciliteert! 

 Ondanks een eigen composthoop (voor schoon groen uit eigen tuin) is de Groene Afvalcontainer in de 
zomermaanden te klein: in voorjaar en zomer moet de Groene Container wekelijks geleegd worden. 

 Op elk dorp naast glascontainer ook kartoncontainer en chemisch afvalcontainer (ook voor batterijen) 

 Op meerdere plekken inzameling mogelijk maken voor scheiden van plastic en sappakken 

 Ophalen plastic door gemeente evenals sappakken 

 Oud papier bak en een bak voor melkpakken e.d. 

 Oud papier en glas wordt gescheiden 

 Oud papier wordt opgehaald of ik breng het zelf weg naar de papiercontainer. Keuken entuin afval 
composteer ik zoveel mogelijk zelf. 

 Oud papier, gft, batterijen, glaswerk 

 Oud papier, tuinafval 

 Oud papierbak thuis, flessen- en pakkenbak thuis 

 Papier ,glas 

 Papier altijd apart en alle groenafval in de groene container 

 Papier apart, gft in compostbak etc 

 Papier en gft 

 Papier en GFT 

 Papier en glas breng ik naar elders. 

 Papier en glas scheid ik, lampen en batterijen naar de bakken 
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 Papier en plastik container 

 Papier en tuin/bloemen apart weggooien 

 Papier gaat naar de muziek vereniging,kleding in kledingbak,plastik blik flessen lever ik ergens anders 
in 

 Papier gaat naar de voetbalclub,maar ik mis containers voor blik en plastik 

 Papier gaat naar goed doel 

 Papier glas 

 Papier, flessen, groen- en regulier afval  

 Papier, glas 

 Papier, glas en gft. 

 Papier, glas gescheiden en composthoop 

 Papier, glas, composthoop, gft, grijs, batterijen 

 Papier, glas, gft 

 Papier, glas, gft apart van restafval. 

 Papier, glas, groen en anders kan ik scheiden. Maar zou ook graag plastic willen scheiden 

 Papier, glas, groen.grijs 

 Papier, glas, groene container, grijze container 

 Papier, glas, kleding, electronica apart inleveren. Papier bakken zouden handig zijn, Bakken voor 
plastic ook, die hebben we nu niet. 

 Papier, glas, metaal 

 Papier, glas, textiel, groen, rest (helaas geen melk/sappakken en plastic: niet meer mogelijk in onze 

gemeente) 

 Papier, groen en restafval 

 Papier, groenafval, glas en restafval. Ik zou graag nog kunnen scheiden: luiers, plastic, sappakken ea 

 Papier,ijzer aluminium,steen,hout 

 Papier/ gft 

 Papier/glas/groen/restafval 

 Papiercontainer en aparte plastic inzameling zou prettig zijn 

 Papiercontainer in het dorp Pieterburen, plastic container en container voor klein chemisch afval zoals 
medicijnen en verf 

 Papiercontainers 

 Papierverpakkingen gaan bij het oud papier, glas naar de glasbak, groen afval in de groene container 

 Plastic verzamelpunt 

 Plastic afval apart inleveren scheelt een boel in de grijze container 

 Plastic afval apart inzamelen, betere voorzieningen ophalen van chemisch afval 

 Plastic afval container en voor vla pakken 

 Plastic afval container! 

 Plastic afval gescheiden ophalen i.p.v. in de grijze container 

 Plastic afval scheiden no niet mogelijk 

 Plastic apart  

 Plastic apart graag mogelijkheid van gemeente  

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen aparte containers voor divers afval 

 Plastic apart inzamelen & composteerbak 

 Plastic apart inzamelen. 

 Plastic apart kunnen inzamelen. Ook al gebeurd dat nu bij het afvalverwerrkingsbedrijf. Ik zou dit 

graag zelf doen omdat ik denk dat er dan meer gerycycled kan worden. Ik gebruik namelijk zwarte 

vuilniszaken, er passen geen andere in mn vulnisbak. Zwart is zover ik begrepen heb niet voor het 
verwerkingssysteem zichtbaar.  

 Plastic apart ophalen zou top zijn!  

 Plastic apart verzamelen 

 Plastic apart verzamlen 

 Plastic bij plastic, groente bij groen. 

 Plastic container 

 Plastic container 

 Plastic container 

 Plastic container voor scheiden afval 

 Plastic container zodat ik dit ook kan scheiden  

 Plastic en blikcontainers plaatsen in elk dorp(dus niet dat we er mee moeten slepen) 
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 Plastic en blok apart ophalen 

 Plastic en drankverpakkingen afzonderlijk inzamelen 

 Plastic en kartonnen melk/ yoghurtpakken zou ik ook wel willen scheiden. 

 Plastic en melkpakken zou ik graag apart scheiden 

 Plastic inzamelbak apart van de grijze inzamelbak 

 Plastic inzamelen 

 Plastic inzamelen 

 Plastic inzamelen, sappakken inzamelen (en nu wel goed) en eens per maand grofvuil ophalen. Dit om 

te voorkomen dat iedereen in de auto stapt om de rommel zelf weg te brengen. 

 Plastic inzameling, evt net in als Duitsland in winkels. Composteervat en -cursus aanbieden 

 Plastic inzameling, extra groene container. 

 Plastic inzamelmogelijkheid 

 Plastic inzamelpunten? 

 Plastic kan ik nergens inleverern 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden en net zoals glas of oud papier naar een speciale container brengen of laten ophalen  

 Plastic scheiden en sappakken  

 Plastic verzamel container 

 Plastic zou fijn zijn om apart in te zamelen 

 Plastic zou ik wel apart willen doen.  

 Plastic zou nog apart kunnen 

 Plastic,blikjes,sappakken kunnen nog gescheiden worden. Verpakking die milieu benadelen verbieden 

door overheden 

 PLASTICCONTAINER 

 Plasticcontainer (of gele plastic zak, zoals bv in Drachten) 

 Plastick afvalbak 

 PMD apart inzamelen 

 Ruimere openingstijden milieustraat gemeentewerken Winsum. Nu alleen vrijdagmiddag. 

 Sap pakken inzamelpunt 

 Sappakken container, plastic container 

 Sappakken inleveren en blikken kunnen inleveren 

 Scheiding van plastic is wenselijk 

 Slechts 2 mogelijkheden 

 Te weinig mogelijkheden om plastic en pakken apart in te leveren. Zie bijvoorbeeld voormalig 
gemeente Leek. 

 Te weinig. Lukt niet met het plastic afval vanwege beleid gemeente 

 Tip: meer papiercontainers in /bij de dorpen. (als je geen auto hebt kan je het niet even naar een 
ander dorp brengen waar wel een container staat. 

 Tuin,gft,glas,oud papier 

 Vaker afval ophalen dan 1x 2 weken; nu zit ik vaak met teveel groenafval wat dan in de grijze 

container gaat. Ik heb geen karretje, ben afhankelijk van de groene container. Hagen snoeien duurt 
daarom een compleet zomerseizoen: ik kan mn afval niet kwijt. 

 Vaker ophalen van groene containers, bijv. 1 keer per week 

 Valt weinig te scheiden met alleen grijs en groene bak. papier is voor de voetbalclub 

 Veel afval voor de groene container gaat \'s zomers in de grijze. Met een grote tuin heb je \'s zomers 
aan één groene niet genoeg, terwijl je \'s winters de groene nauwelijks gebruikt.  

 Verschillende bewaarbakken 

 Vlakglasbak. Blikbak. Glasbak waar grotere opening in zit. 

 Volgens mij zijn er in sommige andere gemeenten/steden meer thuis-scheiding-mogelijkheden dan 

alleen groen en grijze container.  

 Voor plastic iets aparts 

 Voorstel; plastic afval container, pak sappen container erbij 

 Waarom geen plastic inzameling? 

 Wat mij betreft plastic afval apart inzamelen. 

 We gebruiken geen groene container, glas papier en electronica gaan naar de inzamelingspunten. 

 We weten niet goed hoe we moeten scheiden. Bijvoorbeeld oud papier, ik las ergens dat er geen 
kassabonnetjes bij mogen vanwege de inkt. En een pak melk of een pizza doos, mag dat wel?  

 We zouden graag een container willen hebben voor plastic afval 

 Wellicht plastic nog scheiden van het overige afval 

 Wij scheiden plastic terwijl dit niet apart wordt opgehaald 
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 Wij scheiden restafval, GFT, glas en papier. Apart plastic inzamelen of een wormenhotel ( = levende 

composthoop) in het dorp plaatsen, zouden zeer goede aanvullingen zijn.  

 Wil graag dat we plastic apart kunnen scheiden 

 Wil graag gescheiden inzameling van plastic en blik 

 Wil graag plastic apart verzamelen 

 Winkeliers verplichten om geen plastic meer te verpakken. Dus in flessen en papier  

 ZICH STERK MAKEN VOOR STATIEGELD OP KLEINE PET FLESSEN EN BLIKJES 

 Zo laten 

 Zoals; papier, glas, ijzer, hout... 

 Zou graag mijn plastic afval willen scheiden maar die mogelijkheid is er niet  

 Zou graag ook metaal, blik, plastic, kartonnen pakken willen scheiden 

 Zou graag ook plastic kunnen scheiden  

 Zou graag plastic, blik ook appart opgehaald willen hebben 

 Zou handig zijn als hier ook een \'schillenboer\' zou rijden zoals in de voormalig gemeente Zuidhorn. 

Deze haalt schillen/GFT, glas, papier, blik, plastic en als ik het goed heb klein elektrische apparaten. 

 \'scheiden bij de bron\' is noodzaak, vooral plastics, metalen en alu-folie ivm transport-en 

verwerkingskosten  

 

Ik koop zoveel mogelijk producten zonder verpakking of neem mijn eigen verpakking 
mee (bijvoorbeeld een groentezakje):  

 Afgezien van groente, fruit en brood is het niet mogelijk producten zonder verpakking te kopen. 
Fabricanten zouden verpakkingen moeten terugdringen 

 Alleen dat is bijna niet mogelijk, alles is tegenwoordig verpakt 

 Alleen een tas voor de boodschappen zodat ik geen plastic tas hoef te kopen 

 Als de gemeente het afval per inwoner wil verminderen, zal het (landelijk) in moeten zetten op een 
toename van het aantal producten zonder verpakkingen. Het is momenteel onmogelijk om 

verpakkingsbrij boodschappen te doen.  

 Als gemeente bij de supermarkten aandringen op gebruik van minder plastic verpakkingen. 

 Beleid/regel maken op al die overbodige verpakking in vooral supermarkten; de meeste vulling van de 
grijze container bestaat uit dit soort verpakking er haast geen ontsnappen aan. De voedselindustrie 

\"levert\" dus veel onnodig materiaal.  

 Bij de supermarkt verplicht een bak met afvalscheiding zodat je daar al je afval kunt weggooien 

(plastic om voordeel verpakkingen als frisdrank) 

 Bijna alle groente in de supermarkt is al verpakt, de voor hergebruik meegenomen zakjes komen niet 
vaak meer van pas 

 Bijna niet te doen, er is zoveel voorverpakt! Voor groente heb ik eigen tasjes of pak ik papieren 

zakjes. 

 Boodschappentas mee en een andere voor verse producten , ook naar de markt . 

 Brood zakken gebruiken we zo vaak mogelijk en dat al meer dan 30 jaar In de afgelopen 10 jaar is 
verpakte groente vertienvoudigd Ik heb grote moeite om onverpakt te kopen in mijn omgeving  

 Broodzakken, als het mogelijk is neem ik de spullen los mee 

 Dat de supermarkten worden verplicht om zoveel mogelijk verpakkingsloze voedingsmiddelen te 
verkopen. Weg met al die onnodig plastic verpakkingen 

 Dat is heel moeilijk in de supermarkten in het dorp!! (groente/gruit) 

 Dat probeer ik, maar gemeenten zouden de fabrikanten ook kunnen wijzen op andere verpakkingen 

dan plastic 

 De detailhandel maakt het erg lastig, vaak meerdere plastic verpakkingen voor 1 product 

 De Gemeente moet winkels en supermarkten stimuleren om zo veel mogelijk producten zonder 

verpakking aan te bieden. Melk moet in glasflessen aangeboden worden! Stimuleer een proefperiode 
om de acceptantie te testen!!  

 De keten zou veel eerder moeten beginnen met het verminderen van verpakking. 

 De verpakkingsindustrie: als consument kun je niet anders. 

 De winkels kunnen hier beter op inspelen door minder plastic verpakkingen te gebruiken 

 Dit is een hele opgave voor een moeder van 2 hele jonge kinderen. Het liefst ga ik elke zaterdag naar 
de markt in Groningen, waar ik een bio/verpakkingsloos adressen rondje heb uitgestippeld. Van 

wasmiddel tot koffie tot haarzeep tot groente&fruit. Verder mag ik bij de AH winsum oude broodzakjes 
meenemen om mijn brood in te laten verpakken. Dit moet in de ochtend voordat al het brood van die 

dag is verpakt. Al met al is deze manier van boodschappen doen praktisch onhaalbaar met twee kids 

en werktijden, dus moet je zaken in plastic kopen bij de supermarkten in de buurt. Daar probeer ik 
dan de niet verpakte groenten te kopen, maar dat is zeer weinig en altijd hetzelfde. Iets kunnen 
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betekenen om deze manier van boodschappen doen bereikbaarder en haalbaarder te maken, zou 
super zijn! 

 Dit is lastig, omdat veel groente en fruit zijn voorverpakt, zeker aanbiedingen. Een eigen tasje is dan 

geen optie, want dan is de aanbieding niet geldig.  

 Dit is m.i. Een ernstig verwaarloosde optie in het hele plan. Men begint bij afval van de consument. 
Het is de fabrikant die een grondstof degradeerd naar afval door het als verpakking te “verbruiken”. 

Daar ligt m. i. een grote uitdaging de hoeveelheid kilos te verkleinen. 

 Dit zou in de winkels beter gefaciliteerd moeten worden in de zin dat je eventueel de plastics en folies 

in de winkel kan laten. 

 Dring aan bij detailhandel minder verpakkingsmateriaal te gebruiken 

 Een beleid voor winkels om minder plastic/verpakkingen te gebruiken 

 Eenmalig iedereen een groentezakje oud sturen zodat ook de minder bedeelden aan dit initiatief mee 
kunnen doen. 

 Eigen broodzakken en groente/fruitzakjes 

 Eigen tas mee en verpakken in papieren zak 

 Eigen tassen of kartonnen doos uit de winkel, soms toch plastic zakken om groenten /fruit in te doen. 
Meer in 1 zak. Verder zie ik veel verpakkingsmateriaal als overdadig en shampoo en douchezeep is 

vaak in plastic. Het zoumooi zijn als je je lege flacons weer kunt vullen in de winkels. 

 En hergebruik verpakkingsmateriaal b.v brood zak als afval zakje  

 Er worden in de supermarkt te weinig producten zonder (vaak plastic) verpakking aangeboden 

 ER ZIJN BURGERS DIE MOGELIJKHEDEN HEBBEN HUN DIFTAR TE VERBRANDEN 

 Er zijn heelveel produkten teveel verpakt 

 Er zijn nog veel te veel producten die overbodig verpakt zijn 

 Er zijn te veel producten, zoals groente, in de supermarkt die in mijn ogen onnodig in plastic verpakt 

zijn.  

 Er zit om alle produkten tegenwoordig en zakje of bakje of dubbel verpakt,allemaal niet nodig. 

 Fabrieken zouden minder plastic moeten gaan gebruiken. Komkommer banaan appel het is idioot dat 

daar iets omheen zit 

 Gaat bijna niet 

 Gemeente kan stimuleren dat er zoveel mogelijk producten onverpakt of tenminste zonder plastic 
verpakking worden aangeboden 

 Gemeenten moeten druk uit oefenen bij supermarkten om zoveel mogelijke losse producten te 

verkopen.  

 Graag minder plastic verpakking in albert heijn!!! 

 Groente en fruit. 

 Groentjezakjes neem ik al mee 

 Helaas zijn er veel producten onnodig verpakt 

 Hergebruik papieren groentezakjes 

 Hergebruiken als afvalzakje 

 Het kan nog te weinig.. Producten hebben teveel verpakking  

 Het zou heel erg helpen als de supermarkten minder plasticverpakkingen gebruiken en andere, 
milieuvriendelijke verpakkingen gaan gebruiken. Daar heb ik best wat meer geld voor over. 

 Hier ligt een taak voor de winkeliers 

 Hoeveel zit er in de container per ronde werd gevraagd  

 Ik doe dit heel erg (bijvoorbeeld brood- en groentenzakken), maar vaak heb ik gewoon geen keuze. 
Zelfs bij de groentenman op de markt zit broccoli in plastic! 

 Ik gebruik nooit plastic tasjes; heb altijd stoffen tasjes extra mee. Op de markt laat ik groente en fruit 

direct in deze tasjes doen. 

 Ik heb herbruikbare groentezakjes maar helaas zit veel groente en allerlei andere producten in plastic 
verpakt.  

 Ik probeer het. Alleen het prijs verschil is best groot. Voorbeeld: De prijs van appels in een plasticzak 

is goedkoper dan losse appels. En aangezien alles zo duur is moet ik toch ergens op besparen. 

 Indien producten te koop zijn zonder verpakking kies ik deze. Wat ons betreft hoeft komkommer, 
paprika, witlof etc niet ingepakt te worden plastic. Voor andere producten kan een papieren 

verpakking prima, zoals papier om aardappels ipv plastic 

 Is bijna niet mogelijk bij de supermarkt 

 Is in sommige gevallen erg lastig, omdat producenten het teveel verpakken 

 Is soms bijna onmogelijk. Alles wordt maar verpakt 

 Is vaak niet mogelijk omdat dit al in plastic verpakt is.. 

 Katoenen broodzak  

 Kopen groente bij klein Alma nemen zelf linnen tas mee 

 Lokale kleinschalige handel stimuleren 

 Lokale supermarkt verplichten papieren verpakkingsmateriaal aan te bieden voor bv groente en fruit 
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 Maar bij veel producten heb je die keuze niet! 

 Maar desondanks nog bergen plasticafval die ik scheid 

 Maar er is natuurlijk toch veel te veel verpakt en de verpakking zelf kan vaak minder 

 Maar supermarkten werken daar niet echt aan mee 

 Meeste producten zijn al verpakt 

 Melk bij de boer in afwasbare verpakking 

 Minder plastic en varpakkingen waar dat niet nodig is 

 Minder plastic verpakkingen in de winkel 

 Moestuinenverenigingen stimuleren! 

 Moet eerlijk zijn, ik koop nog veel te veel plastic, maar heb nu wel gazen groente/fruitzakjes gekocht  

 Nee, producten blijven soms langer houdbaar, dus duurzamer, mét platic eromheen 

 Niet altijd 

 Noet altijd makkelijk als bijna alles in supermarkt in plastic verpakt is, vaak zelfs dubbel. 

 Om veel producten zit al een verpakking. Fabrikanten zijn hier aan zet. 

 Op niet duurzaam te gebruiken plasticproducten èn de productie daarvan moet een verbod komen!  

 Papieren groente zakjes om deze vervolgens of te hergebruiken of bij het oud papier te voegen 

 Plak prijsje op wortel of zo, papieren zakjes terug naar groentenboer, appels los storten in zak bv 

 Plastic apart inzamelen 

 Probeer wel voor een papieren zak voor de groente te gebruiken als deze er is. Deze mogelijkheid is er 

niet altijd en het zou beter voor het milieu zijn als groenteafdelingen van de supermarkt meer 
papieren zakken zouden aanbieden i.p.v. Plastic. Brood kan ook in een papieren zak.  

 Stimuleer de middenstand overbodige verpakking weg te laten. 

 Stimuleer meer verpakkingsvrije producten in de winkels ( hef verpakkingsbelasting bij de winkel ) 

 Stimuleer ondernemers om het zonder verpakking aan te bieden 

 Stimuleren dat supermarkten zo min mogelijk producten voorverpakken. 

 Supermarkten  

 Supermarkten aanspreken over verminderen plastic verpakkingen 

 Supermarkten en producenten stimuleren minder plastic te gebruiken bij het verpakken van producten 

 Supermarkten moeten meer producten verpakkingsvrij aanbieden 

 Teelt van eigen groenten; geen verpakking 

 Tja, maar een heleboel lukt niet of is toch te veel werk. Handig als de grootgrutters er meer werk van 

zouden maken 

 Verbazend hoe weinig je je eigen tasjes gebruiken kunt, omdat bijna alles al is voorverpakt.  

 Versproducten bv groente zonder verpakking 

 Via VNG zou Het Hogeland eens een actie kunnen beginnen bij CBL. Belachelijk die hoeveelheid plastic 

verpakking! 

 Voor de plastic verpakking dat ik wel heb, zou het fijn zijn om apart te kunnen inleveren.  

 Wanneer mogelijk, maar bij de meeste winkels hier in de buurt is dat bijna niet mogelijk omdat alles 

voorverpakt is 

 Winkeliers aansporen niet zo veel plastic te gebruiken.Ik vraag daar niet om. 

 Winkels een halt toeroepen dat ze groenten zoals bijv. broccoli, komkommer enz in plastic verpakken 

 Winkels zouden hier veel meer kunnen doen. De gekste dingen zijn in plastic voorverpakt. 

 Zijn bijna geen produkten in de winkels,supermarkt, zonder verpakkings materiaal 

 Zo veel mogelijk zonder plastic verpakking, maar kan niet altijd 

 Zonder verpakking kopen is bijna niet mogelijk 

 Zorgen dat ah en andere supermarkten de groente niet al in plastic inpakken 

 Zorgen dat dit soort milieuvriendelijke zakjes van natuurlijke materialen beter verkrijgbaar zijn.  

 Zou graag zien dat dit voor meer producten mogelijk is. 

 Zou veel meer mogelijk moeten zijn in winkels! :/ 

 

Ik neem mijn eigen tas mee in plaats van een plastic draagtas te kopen in de winkel:  

 Al jaren opvouwbare zakken die jaren meegaan  

 Alle winkels een punt waar ze \'oude\' tassen verzamelen zodat anderen die een tas vergeten zijn 

kunnen pakken en niet hoeven te kopen. 

 Als ik het niet vergeet neem ik tassen mee. 

 Altijd boodschappen tas mee 

 Altijd tas of vouwkrat mee 

 Appie aldi 
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 Ben blij dat plastic tassen er uit is / gaat 

 Ben nooit erg fan geweest van plastic tasjes koop altijd duurzame boodschappentassen. 

 Bigshopper 

 Coop 

 Dat doe ik altijd 

 DAT IS LANDELIJK AL GEREGELD DOOR GELD TE VRAGEN VOOR PLASTICTASSEN 

 De Jumbo in Bedum heeft een mooi systeem: je kunt een plastic zak pakken of achterlaten zodat je er 

heen hoeft te kopen in de winkel. 

 De supermarkt/winkel moet minder verpakkingen gebruiken. De consument heeft nu geen keus en 
geen prikkel bij het wel of niet gebruiken van eigen verpakkingen. Er is eigenlijk weinig tot niets 

zonder verpakking te koop. 

 Dit lukt helaas niet altijd 

 Dit vergeet ik altijd.  

 Dit werkt heel goed. 

 Een inzamelplaats ik de supermarkt voor je plastic zakken is een simpele oplossing voor degenen die 

hun tas zijn vergeten!  

 Eigen tas of boodschappen krat 

 Er meer op toezien dat winkels/markt geld vragen voor plastic tassen 

 Er wordt nog best vaak plastic tasjes gebruikt op markten e.d. Hierop beter toezien. 

 Gebruik eigen tas, maar eventueel plastic tasje gebruik ik zolang als het kan. 

 Geen hulp nodig 

 Geen rol voor de gemeente 

 Heb geen plastic tas nodig. 

 Heb vrijwel altijd tasjes of zakjes bij mij 

 Ik ga op de fiets naar de supermarkt en heb reuze grote fietstassen. 

 Ik koop geen plastic zak 

 Ik neem mijn eigen tas mee 

 Ik neem altijd een stevige shoppingbag/boodschappentas mee!  

 Ik neem een tas of krat mee. 

 Ik neem mijn tas mee of ik krijg een papieren zak. Plastic zakken die wij nog hebben gebruiken wij 

langdurig, tot dat ze kapot zijn. Winkels kunnen wat ons betreft alleen papieren zakken aanbieden 

 Ik vind dat de gemeente (als dit kan, anders provincie of anders) bedrijven zoals supermarkten kan 
verbieden om nog plastic zakken aan te bieden. 

 Inzamelpunt voor plastic 

 Ja voor niet -voedsel wel. Voor een euro heb ik stoffen tasjes aangeschaft.  

 Krat en tas 

 Kratje 

 Lidl en jumbo 

 Mannen nemen liever geen tas mee naar de winkel. Voor hen linnen statiegeldtassen in de winkels? 

 Milieu vriendelijke tas 

 Misschien eens een shopper-actie vanuit de gemeente? 

 Moet verboden worden al dat plastic , begin in de fabrieken en winkels. Papieren zakken in de winkels 

terug 

 Nee, \'duurzame tassen\' zijn vaak schadelijker dan af en toe een plastic tas blijkt uit onderzoek 

 Of gebruik doos nog beter 

 Of kartonnendoosje 

 Plastic tasjes verbieden door de overheden 

 Plastic verzamelen we apart en bieden we aan in de gemeente Midden Groningen 

 Soms wel, soms niet. ben er niet strikt in. Wel heb ik boodschappen krat of gebruik ik dozen 

 Spar heeft hele handige nylon tassen die je heel klein kunt opvouwen en vaak kunt hergebruiken. 

 Stimulans 

 Supermarkt 

 Supermarkt en kledingwinkels 

 Veel makkelijker dan telkens een tas kopen 

 Voor mij een voorwaarde 

 Voorlichting 

 Wij vinden dat de plastic tassen uit de winkel moeten en ze vervangen moeten worden door papieren 

tassen of meer dozen aanbieden, zodat boodschappen mee genomen kunnen worden. 

 Wil graag het plastic afval verminderen. 

 Winkeliers stimuleren geen plastic tassen meer te geven. Maar bv gerecycled of papieren tassen  

 Zo vaak mogelijk 
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 ZODAT EEN ANDERE BURGER IN DE STANK ZIT. 

 Zou meer reclame voor gemaakt kunnen worden, dat steeds meer mensen dat doen. En de kleine 
eigen tasjes zichtbaar verkopen in winkels.  

 Zouden winkels ook papieren zakken kunnen verkopen i.p.v. plastic tassen? 

Ik gebruik zo min mogelijk plastic wegwerpproducten (bordjes, bekers, bestek en 
rietjes):  

 Afschaffen van wegwerpproducten 

 Afvalcontainers voor plastic 

 Alleen is gevallen van reizen en picknicken onderweg maak ik gebruik van plastic bekertjes maar ook 

niet altijd.  

 Alleen met bijzondere feestjes 

 Alternatieven bieden, bijv. voor cafetaria\'s 

 Bij overheid aandringen die spullen te verbieden. 

 Cafetaria en andere bedrijven bieden geen alternatieven 

 Deze verbieden bij vergunningsaanvragen foodtrucks/vestivals/markten/braderieën/enz 

 Dit verbieden door de overheden 

 Duurder maken 

 Een beleid voor winkels om minder plastic/verpakkingen te gebruiken 

 Een plastic inzamelpunt zou erg handig zijn. 

 Eigen bestek 

 Er zijn meer dan genoeg handige alternatieven. Je moet alleen bereid zijn je vuile vaat weer mee naar 

huis te nemen, en dat is een kleine moeite. 

 Gebruik ik helemaal niet 

 Gebruik ik helemaal niet 

 Gebruik ik helemaal niet meer.  

 Gebruik ik helemaal niet! 

 Gebruik ik helemaal niet. 

 Gebruik ik niet 

 Gebruik ik niet meer 

 Gebruik ik totaal niet 

 Gebruik nooit wegwerproducten 

 Gebruiken we helemaal niet 

 Gebruiken we zelden. 

 Gebruiken wij nooit, tenzij anderen dit als enige optie aanbieden bij bijv een barbecue 

 Gebruiken zo goed als niet 

 Geen gebruik van wegwerpservies. 

 Gemeente geeft hierin hopelijk het goede voorbeeld 

 Helaas vlees zit vaak dubbel verpakt en ik koop zo goedkoop mogelijk 

 Helaas wordt in Baflo niet meer het plastic afval apart opgehaald. Ik zou dit heel graag weer ingevoerd 
zien! 

 Helemaal niet 

 Helemaal niet en anders van papier 

 Het goede voorbeeld van de gemeente zelf! Er worden nog steeds papieren bekertjes gebruikt met een 

plastic binnenkant! En bij eten worden wel eens palmblad/bamboe bestek en bordjes gebruikt die 
vervolgens in de grijze container gaan! Die kunnen gerecycled worden!!! 

 Het zou wel prettig zijn als er mogelijkheden in het buitengebied komen om plastic te scheiden 

 Hier ligt een rol voor de supermarkten: als ze het niet meer verkopen, is er ook minder afval 

 Hier mag je wat mij betreft een verbod op zetten. Evenals ballonnen, flesjes en plastic tasjes.  

 Hoogste zelden 

 Ik gebruik dat eigenlijk nooit. 

 Ik gebruik het alleen bij en bbq hooguit 2of 3 keer per jaar en ben van plan nu niks meer van dat te 

kopen. 

 Ik gebruik nooit plastic wegwerpproducten 

 Ik heb bijna geen plastic in huis. 

 INZAMELPUNT VOOR PLASTIC REALISEREN 

 Kan uit het assortiment. 

 Koop dit nooit 

 Koop ik nooit. 
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 Koop ik nooit. 

 Lijkt me duidelijk 

 Lobby voor statiegeld op blik en kleine plastic flesjes 

 Maar als hij er staat is hij vol.  

 Maar waar laat ik afval plastic! 

 Maar zou graag zien dat de gemeente plastic gaat inzamelen  

 Minimaal 

 Niet meer verkopen in de winkels 

 Nog niet 1 keer per jaar. Toch is papier en bamboe ook nogal belastend. Met de hand de afwas doen is 

vast beter maar ik was af in de machine. 

 Ook de gemeente zou hier aan kunnen denken, op dit adres nu twee brieven met zelfde post, alleen 
inlog anders. Een software oplossing had dit ook kunnen koppelen. Het gebeurd helaas regels tig dat 

er dubbele post op de mat valt. 

 Op een feestje ontkom je er niet aan, wordt min of meer opgedrongen 

 Opmerking: winkeliers zouden minder producten moet aanbieden, die zijn verpakt in plastic. 90% van 

mijn afval in de grijze container bestaat uit plastic. Daar is dus nog een grote slag te maken 

 Plastic afvalcontainer in het dorp 

 Plastic apart inzamelen scheelt veel volume in de grijze bak (n.b. confronterend gemerkt op een 
camping in Frankrijk, waar ze aparte afvalzakken voor plastic uitdeelden). STATIEgeld ook op kleine 

plastic flesjes en blik!!! 

 Plastic apart kunnen aanbieden middels een bak, zoals de glasbak. 

 Plastic zou ook apart ingezameld moeten worden 

 Promoot de alternatieven 

 Regionaal initiatief met winkels om dergelijke producten niet te verkopen 

 Statiegeld op kleine blikjes en flesjes zou daarom ook 

 Stimuleren van het maken van wegwerpproducten van milieuvriendelijke grondstoffen die afbreekbaar 

zijn. 

 UIT ALLE WINDRICHTINGEN RUIK IK VERBRAND PLASTIC EN ANDERE SOOI. 

 Verbod op de milieu schadelijke variant is onderweg vanuit de EU. Wel zorgen dat mensen goed weten 

bij welke afvalstroom de alternatieve producten horen.  

 Verkoop hiervan moet stoppen 

 Verkoop van deze produkten moeten verboden worden 

 Verzamel containers voor plastic zoals voor glas en kleding 

 Voorlichting 

 Was heel blij te zien dat ze bij de Action bamboe items hebben, maak wattenstokjes nog op, dan geen 

nieuwe meer 

 Wij maken gebruik van herbruikbare hard plastic of bamboe producten, wij vinden dat het meer 
gestimuleerd moet worden. Er wordt te weinig reclame gemaakt om plastic of vervangende producten 

te gebruiken die meer dan één keer mee gaan.  

 Zeker! 

 Zonde. Geen hulp nodig 

Ik schat zo goed mogelijk in hoeveel eten er nodig is, zodat ik zo min mogelijk weg hoef 
te gooien:  

 + kippen ;) 

 Aanbod in de supermarkten zijn vaak vaste hoeveelheden, kan dat anders?! 

 Al is dat soms heel moeilijk voor een eenpersoonshuishouden 

 Als wij over hebben gaat het naar de achter buurvrouw. 

 Altijd, desnoods eten we 2 dagen ervan zodat alles opkomt.. 

 Bied volkstuintjes als daar vraag naar is 

 Bijna nooit te veel. 1 persoonsbakjes in de vriezer voor kliekjesdag. Compost-vat en kippen verwerken 
de rest. 

 Compostbakken  

 DAAR KAN DE GEMEENTE NIET BIJ HELPEN DAT MOET JEZELF KUNNEN INSCHATTEN 

 Dat krijgen onze kippen. 

 De winkels zijn hier mede schuldig aan. Er is te weinig klein verpakkingen voor een klein huishouden 

 Dit is best moeilijk, ondanks de hulp van een Voedingscentrum meettabel en bewaaradviezen (goede 
tips om te verspreiden!) Verder heb ik een weggeefkraampje in de tuin voor overtollige oogst uit het 

dorp, zodat we het kunnen verspreiden ipv weggooien.  

 Door het koopgedrag van de consument hebben we zoveel afval. 
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 Dus appels per stuk verkopen en iet in zakken.  

 En anders hebben we geregeld een kliekjes dag 

 En verwerk de restjes de volgende dag of vries het in. een receptenboekje met tips wat je met restjes 
kunt doen is misschien leuk voor de mensen, die dat niet weten te vinden. Ook kan er misschien een 

afhaalplek komen voor voedsel wat nog wel goed is, maar niet gebruikt of een soort restaurantplekje 
waar met overgebleven voedsel gekookt kan worden. leuk voor contacten en de sociale samenhang en 

leerzaam. Misschien willen restaurants of scholen en zorg instellingen ook wel meedoen.weekplanning 
maken, met kijken wat er nog in huis is en daar een menu mee maken voor de week. af en toe een 

week niets kopen en koken met wat er in de voorraad zit. Veel 1 pansgerechten maken, kost minder 
stroom/gas en wat overblijft kan lekkere soep worden  

 Eten dat overblijft proberen we in een andere maaltijd te verwerken 

 Eten opwarmen is geen probleem en snelle plus koude gerechten spaart energie. Daar let ik op. Soms 

vergeet ik eten en moet het weggooien. 

 Eten wordt hier niet weggegooid 

 Geregeld op de fiets naar de stad zorgt er voor dat we bijna geen etenswaren weg hoeven te gooien 

 Good to go in de gemeente stimuleren 

 Gooi bijna nooit eten weg. 

 Gooi geen eten weg heb diepvriezer en koelkast 

 Graag vakker groene afval afhalen! in het zomer werken we veel in de tuin onze groene afval bak is 

altijd hartstikke vol! 

 Het inschatten van hoeveelheden bepaalt ook hoeveel restproducten ik uiteindelijk overhoudt  

 Hond, kat en knagers eten met mij mee. Eigen verspilling beperken. 

 Ik gooi geen eten weg 

 Ik gooi geen eten weg. We bewaren het voor de volgende dag, vriezen het in of gevent aan mensen in 

de buurt. 

 Ik kook op het aantal personen die eten, of voor twee dagen, of ik meng het met een volgend gerecht 
of het gaat de vriezer in. 

 Ik koop aan voeding in wat ik nodig heb en we gooien amper eten in de GFT bak.  

 Ik koop alleen wat ik nodig heb 

 Ik koop gericht in en gooi (bijna) geen eten weg. Geen rol voor de gemeente, eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Ik teel ook zelf (biologische) groenten en fruit\' 

 Is niet altijd mogelijk in de supermarkt 

 Ja zoveel per persoon koop ik,maar met brood valt dat tegen omdat het zo snel uitgedroogd is,heb al 
wel broodrooster gekocht. 

 Kippen en composthoop helpt ook! 

 Kliekjesdag 

 Klopt 

 Klopt. Heb voor de schillen een compostvat in de tuin. 

 Kook voor 4 en vries de helft maaltijd in, gebruik maaltijdplanner en boodschappenIijst met benodigd 
aantal grammen) 

 Leerpunt 

 Lijkt me logisch, helaas niet alles is te voorspellen 

 Maak van te voren een boodschappenbriefje 

 Maar dat is heel lastig voor een eenpersoons huishouden 

 Meer cq. grotere groene container ivm een grote tuin 

 Met een lijstje naar de winkel. 

 Nee, kliekjes worden gebruikt 

 Niet altijd mogelijk omdat veel is voorverpakt 

 Omdat ik alleen woon weet ik precies wat ik eet, ik heb nog nooit wat weggegooid. 

 Pleeggezin in wisselende samenstelling minmaal 3 max 10 personen 

 RAMEN EN EN DEUREN SLUITEN IS DE OPLOSSING. 

 Recepten en mensen leren te doseren.  

 Regionaal een initiatief opzetten zoals Too Good to Go 

 Rest gaat naar de kippen 

 Restjes niet weggooien maar invriezen 

 Restjes worden bewaard en later gegeten 

 Restjes worden verwerkt in een volgende maaltijd 

 Slechts heel enkel komt het voor dat er producten worden weg gegooid, wordt vaak gebruikt in het 

eten van kliekjes. Wel worden producten die over datum zijn en niet meer goed zijn weggegooid. Dit is 
niet altijd goed in te schatten.  

 Soms lastig in te schatten, en veel dingen zijn berekend op 2 of 4 personen en niet op 5 
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 Stimulans 

 Stimuleren houden dieren op kleinschalige basis 

 Veel meer eten los aanbieden, zodat afwegen mogelijk is. Verpakkingen zijn te groot voor 1 of 2 
personen 

 Veel restjes zijn nog bruikbaar voor een 2e maaltijd 

 Veel verpakkingen/hoeveelheden zijn niet afgestemd op 1 persoonshuishouden, dan gaat er wel eens 

iets mis en moet het weg. 

 Verder hebben we een diepvries en 1x per week een kliekjes maaltijd, of een hartige taart met kliekjes 

 Verder verdwijnt alle groenafval op de composthoop bij de moestuin 

 Voedsel dat overblijft en keukenafval gaan naar de kippen 

 Voorlichting 

 We eten alles op anders wel onze dieren 

 We gooien nooit eten weg 

 We kopen al 20 jaar bv een biologisch groente pakket 

 Weeg alle eten zorgvuldig  

 Weeg groenten , rijst etc wat ik nodig ben 

 Weeg het eten, honden kippen vogels, niks gaat weg of in de compost 

 Wegen meeste dingen af zoveel als nodig. Gooien weinig restvoedsel weg 

 Weggooien hoeft niet. Je kunt restjes eten ook invriezen of een kliekjesdag inlassen. 

 Wij gooien niks weg desnoods twee keer zelfde eten 

 Wij gooien zelden eten weg 

 Wij zijn opgegroeid om overgebleven eten de volgende dag of later in de week op te eten met een 

extra gerecht. Wij vinden dat er meer aandacht besteed mag worden aan dit aspect of dat er meer 
informatie gegeven mag worden wat je bijvoorbeeld kunt invriezen.  

 Wordt bijna nooit eten weggegooid, bakjes in de vriezer, koop to good to go pakketten  

 Zelden wordt er eten weggegooid. Een enkele keer i.v.m. Bederf. We eten wat er in huis is, niet waar 

we toevallig zin in hebben! 

Ik koop veel tweedehands (kleding, fietsen etc.):  

 Af en toe 

 Af en toe speelgoed of boeken bij de kringloop en na afloop ook weer retour 

 Alleen zaken als fietsen ed maar dingen die bij een ander tegen zijn/haar lichaam gezeten heeft koop 

ik nieuw 

 Alles wordt 2e hands aangeschaft behalve de kleding. 

 Bijna alles 

 Bijna geen nieuwe spullen 

 Dat doe ik maar niet voor alles 

 En ik breng veel in! Jammer de kringloop in Leens gesloten is!  

 Ff naar de kringloop, of we krijgen kleding..Kopen zelden iets nieuws, dus eerst afdragen.. 

 Fiets altijd 

 Fiets, soms kleding, inboedel, speelgoed. 

 Fietsen 

 Geef kringloopwinkels en structurele plek in onze gemeente en niet zoals in Bedum in een pand dat 

gesloopt wordt. 

 Geen kleding en fietsen wel andere dingen 

 Geen tweedehands kleding, wel fietsen of andere zaken.  

 Het beste lijkt me minder nieuw en tweede hands kopen. Ik doe mijn best, is ook wel lastig bij het 
wisselen van de seizoenen en mode. Veel wassen probeer ik ook te beperken want in de was gaan veel 

vezels het milieu in met het spoelwater. En overal zitten nadelen aan, katoen is vervuilend in het 
produktieproces dankzij heen en weer vervoeren en verfprocessen. Synthetische stoffen laten veel 

plastics los in de was. Ik heb een Ebike nieuw gekocht en mijn goede gewond fiets weggegeven aan 
iemand die een fiets hard nodig heeft. Auto’s koop ik tweedehands als mijn andere dan afgereden is. 

Van de erfenis van ouders gebruiken we nog steeds de wasmachine,koffiezetautomaat, waterkoker al 
10 jaar. 

 Hobby: tweedehands goede kleding via marktplaats 

 Ik koop nauwelijks kleding draag kleding die ik som s al jaren heb ik fiets niet meer 

 Ik koop weinig kleding, soms 2 de hands. 

 In principe koop ik geen tweedehands spullen 

 Inbrengwinkel of via marktplaats 

 Inderdaad, meubels, fietsen, auto e.d. 
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 Ja, soms, sport om goed product te kopen voor weinig geld 

 Kleding af en toe, maar niet vanuit de milieu overweging, meer vanwege goedkoop/unieke kleding. 
Fiets en auto etc. is voor mij vrij standaard om 2ehands te kopen, ook vanuit financiële overweging 

(goedkoper). 

 Kleding bij kringloop, haal breiwerk uit en gebruik het weer,  

 Kleding en alle andere textiel, of het kapot is of niet, zelfs panty’s, kun je inleveren bij de H&M om te 
recyclen. Goede winkels zijn appel&ei, find en stardust. Verder moet je bij apps als marktplaats of 

United Wardrobe denken om de transport.  

 Koop weinig kleding,doe er heel lang mee,koop ook tweede hands ja,bij kringloop oa,stoelen of iets 
voor in de tuin en breng mn eigen overige spul ook heen. 

 Kringloop, maar niet alles 

 Maar nog niet vaak genoeg. De gemeente zou de kringloopwinkels kunnen helpen aantrekkelijker te 
worden voor een breder publiek. Goud goed in Uithuizen vergt nu wel veel moed om voor het eerst 

naar binnen te gaan. 

 Meer kringloop winkels of sub-afdelingen verdeeld over Het Hogeland, zodat inleveren en even langs 
gaan voordat je iets nieuws koopt makkelijker is. 

 Meer kringloopwinkels 

 MEERDERE KEREN HEB IK TIJDENS MIJN FIETSTOCHT KANKER ROOK GEZIEN 

 Nee, maar hergebruik wel eigen kleding, als poetsdoeken, ritsen, knopen. Vermaak veel kleding. 

 Niet veel maar toch regelmatig 

 Niet veel maar wel regelmatig 

 Niet veel, maar af en toe. 

 Ook glas, servies, tuinspullen, speelgoed, boeken ed 

 Sinds twee jaar koop ik alleen maar tweedehands kleding (op ondergoed en schoenen na). Geweldig, 
Maar denk niet dat de gemeente daar veel aan kan stimuleren. Meer kringloopcentra? 

 Soms 

 Soms 

 Soms tweedehands kleding 

 Soms tweedehands, soms nieuw 

 Tweedehands winkels promoten  

 Veel spullen worden veel te snel weggegooid, terwijl ze nog goed zijn. 

 Veel wil ik niet zeggen maar we kopen tweedehands 

 Voorlichting 

 Waar kan koop tweede Kans spullen 

 Wij hebben een antiquariaat 

 Zelden 

Ik probeer kapotte kleding, fietsen, speelgoed, elektrische apparaten etc. te repareren 
voordat ik het weggooi:  

 Als bij ons iets kapot is en wordt weggegooid dan is het ook echt niet meer te repareren. 

 Als het mogelijk is te (laten) maken dan zeker. kleding repareer ik zo wie zo. 

 Altijd 

 Bruikbare spullen gaan ook naar de kringloopwinkel 

 DAARVOOR IS AL HET REPAIR CAFE  

 Dat doet mijn man 

 Dit is lastig! Cursussen zouden leuke ideeën zijn! Of repaircafé’s in de buurt. Ik kan alleen een bandje 
repareren en een knoop aannaaien. Voor het betere naai- en repareerwerk moet je bij opa en oma 

zijn. Ik ben daar wel eens jaloers op wat zij geleerd hebben! :)  

 Een inleverpunt dichterbij dan usquert hebben. sommige mensen met laag inkomen dumpen ergens 
anders hun afval 

 Electrische apparaten lever ik in voor recycling 

 Elektrische apparaten zijn niet meer te repareren 

 Fietsen, elektrische apparaten 

 Gemeente gaat Repair Café’s ook promoten 

 Gooi het niet weg,maar breng het naar tweedehandswinkels,mamamini,etc. 

 Het zou mooi zijn wanneer ondernemers dit ook aantrekkelijk maken, repareren moet goedkoop zijn 

 HOOP DAT JULLIE HIER OP GAAN LETTEN  

 Ik ben er creatief en maak daar graag gebruik van. 

 Ik haal mijn goederen uit de inzamelcontainer bij de gemeentewerf. Doodzonde wat daar altijd in ligt, 

95% werkt nog perfect. 
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 Ik hoop al een aantal jaren op een repaircafé oid in Warffum. (Dat moest overal op korte afstand 

bereikbaar zijn, omdat je dan ook zonder auto je spullen ter plekke krijgt) Idee: Voorafgaand aan een 
repairmiddag spullen bij mensen thuis ophalen en na reparatie terugbezorgen, tegen redelijke 

vergoeding. 

 Ik kleding, mijn man el. apperaten ed 

 Ja ook als iets kapot is kun je er best een tijd nog mee doen. 

 Ja, dat is voor mij een leuke uitdaging. Zelf gebreide sokken stop ik nog een keer. Nieuwe dingen 

maken van oude kleding, bv tafelkleedjes Quilts van oude overhemden enz. 

 Ja, en anders gaat het naar de kringloop 

 Ja, hier is mijn man heel goed in. Kapotte kleding maak ik, als het echt af is wordt dit in de 
kledingcontainer gegooid 

 Jazeker, in Winsum kun je ook via de Repairshop op zaterdag je apparaat gratis laten repareren. Maar 
bijvoorbeeld een 

 Kheb naaimachine,repareren alles,of laten het doen,als dat nog mogelijk is. 

 Kleding niet, de rest wel 

 Kringloop winkels moeten minder selectief zijn, veel beschadigd spul is nog prima bruikbaar 

 Lang leve het repair café! Misschien vaker en op meer plekken organiseren.  

 Leuke uitdaging 

 Maatschappelijk initiatieven ondersteunen zoals repaircafé,  

 Mijn man kan bijna alles maken :) 

 Na naaimachine 

 Nieuwe ritsen inzetten, schoenen meerdere keren verhakken of verzolen 

 Of doorverkopen via marktplaats of Facebook. 

 Of geef het weg 

 Omdat we handig zijn doen we dat zelf 

 Recycle punten stimuleren bijv. bij dorpshuizen  

 Repair cafe (niet voor mijzelf, maar als algemene voorziening in de dorpen) 

 Reparatiemogelijkheid in adorp 

 Spullen verouderen te snel en kunnen niet meer rendabel gerepareerd worden. 

 Voor de pleegkinderen hebben we veel nodig 

 Waarom zijn er bijna geen bedrijven of instellingen waar je goedkoop je spullen kunt laten repareren. 
Kan de gemeente daarin ondersteunen?! 

 We brengen kleding en oude goederen naar de kringloop 

 We kopen altijd duurzame apparaten, een verbod op rommelwinkels zoals de action zou mooi die 
leveren veel troep en vergroten de afvalberg. Resultaat van al deze goedkope kooplust is nog steeds in 

de Waddenzee te vinden 

 Wij gooien over het algemeen niets weg tenzij het niet anders kan of de kosten van reparatie niet 
opwegen tegen het kopen van een nieuwe. 

 Zeker weten! Alleen worden tegenwoordig producten zo gemaakt dat ze niet gemaakt kunnen worden. 

 Zelf of laten repareren 

 Zo weinig mogelijk elektrische apparaten kopen 

 Zorg dat de apparaten goed onderhouden blijven; kortom ik doe daardoor langer met...  

 Zoveel mogelijk repareren. 

Ik koop zo min mogelijk producten waarvan ik weet dat ik ze niet veel ga gebruiken:  

 Blikken , potten , pakjes enzv 

 Die koop ik niet. In bepaalde gevallen huur ik bv. gereedschap 

 Dit is een ´mindset´ die echt het verschil kan gaan maken, maar lastig is. Bewust consuminderen 

 Dit is lastig omdat je tegenwoordig slecht kunt inschatten wat de kwaliteit van producten is. En omdat, 
laten we eerlijk zijn, je soms te gemakkelijk in de verleiding wordt gebracht iets snels en goedkoops te 

halen. Ook is mijn man ontzettend gemakkelijk met iets nieuws kopen. Wat dat betreft is 
bewustwording creëren op dat vlak in dit huis zeker gewenst.  

 DIT SPEELT AL JAREN 

 Een uitleenmarktplaats op internet organiseren met uitgiftepunten in de dorpen 

 Goedkoop is meestal duurkoop. Zeker geen goedkope kleding. 

 Heb geen grote zolder om de rommel kwijt te kunnen... 

 Hier worden alleen maar spullen aangeschaft die we daadwerkelijk gebruiken 

 Idd,, extra ballast vh milieu en stofvreters.. 

 Ik bedenk eerst of ik het wel nodig heb en of ik het dan ga gebruiken, en hoe vaak. 

 Ik hou van opgeruimd, en geen onzin aankopen. 
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 Ik \"consuminder\" zoveel als mogelijk. 

 In het uiterste geval weggeven  

 Ja consuminderen. Kleinschaliger leven, klopt. 

 Jazeker, scheelt natuurlijk in de eigen portemonnee! 

 Je denkt soms iets veel te willen gebruiken. Maar meestal gebruik ik de dingen wel en koop pas andere 

alshet echt kapot is. 

 Kwestie van kosten 

 Lenen/huren van iemand anders 

 Meestal 

 Met gereedschap hanteer ik de gedachte, leen het als dit kan of doe het met ouderwets 
handgereedschap! 

 Minder reclame faciliteiten in strategisch beleid zodat mensen niet verleid worden tot onnodige 

aankopen 

 Net als iedereen ,heb je vaak te veel. 

 Niet kopen 

 Nooit, waarom anders kopen? less is more 

 Omdat ik alleen ben is dat heel makkelijk, en voordat ik wat aanschaf ben ik wel een maand bezig om 

uit te zoeken welke kwaliteit het beste is. 

 Soms is de verleiding te groot en koop ik toch iets wat vervolgens maar staat te staan. Dan probeer ik 
iemand te vinden die het wél gebruiken kan/wil, ipv het weg te gooien. 

 Voorluchting 

 We vervangen producten alleen als dit noodzakelijk is doordat het niet meer gerepareerd kan worden 

 Wij denken eerst na voordat wij iet aanschaffen. Hebben wij het product echt nodig, ook al zijn het 

bijvoorbeeld 10 bekers voor een euro.  

Ik deel en leen spullen die ik niet vaak gebruik (boormachine, hogedrukreiniger etc.):  

 Aansluitend aan repaircafe een database met te lenen spullen. Faciliteren van klusdienst zodat niet 

alleen de spullen gedeeld worden, maar ook een arbeidskracht erbij geleverd kan worden. Niet 
iedereen kan met hogedruk reiniger overweg. 

 Absoluut niet, erg zuinig op onze spullen  

 Bv. Ladders, kruiwagens. 

 Dat lukt lang niet altijd. In mijn vorige woonplaats was een klussenverhuurbedrijf: daar kon je voor 

weinig geld alles huren voor onderhoud/verbouw van huis en tuin. IDEAAL!!! 

 De drempel is soms nog wel wat hoog. En je weet niet altijd wie wat heeft. Wel heeft ons dorp een 
dorpsondersteuner die dit soort vragen en aanbod bij elkaar kan brengen. Dit moet echter nog 

gerealiseerd en transparant worden.  

 Dit lenen we uit aan anderen 

 Een uitleenmarktplaats op internet organiseren met uitgiftepunten in de dorpen 

 Geen auto,  

 Ik denk dat er veel meer te halen is uit buurtapps met leenbare producten.  

 Ik zou dit graag meer doen, maar ik ken nog niet voldoende mensen. Kan er een app of website 

komen om lokaal vraag en aanbod te verbinden? Misschien zelfs niet digitaal maar een soort prikbord 
idee in bieb of winkel 

 Indien nodig leen ik het via de buren, een kennis of familielid. Of ik huur het bij Bo-rent. Gemeente 

kan veel meer Gebruik is belangrijker dan Bezit Promoten!  

 Ja tuingereedschap delen we wel zo nodig. Hogedrukreiniger hebben we niet en gebruiken we niet. 

 Leenmogelijkheid in adorp 

 Lenen van mn ouders wel eens wat . 

 Met buren 

 Met buren en onze kinderen 

 Met de familie 

 Ook dit komt uit de inzamelcontainers bij gemeentewerkplaatsen. Dit werkt nog prima en kost niets.  

 Over en weer.. 

 Probeer ik 

 Soms. 

 Spelotheek? 

 Trap, maaimachine , takkenversnipperaar 

 Uitlenen is geen optie. De ervaring heeft geleerd dat indien het aparaat defect is niemand weet hoe 

het komt 

 Vanwege het bedrijf hebben we veel materialen die we ook wel eens uitlenen. 
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 Vind ik lastig, heb niet zo\'n brede kennissenkring. En stel dat iets duurs stuk gaat.... 

 Voorlichting 

 Waarom iets kopen als je het kan lenen of als je iemand kan helpen. Dit alleen aan bekenden omdat 
heel veel mensen heel nonchalant om gaan met andermans eigendom. 

 Wellicht een plek waar je bepaalde spullen kunt lenen van de Gemeente 

 Zoveel mogelijk, maar niet lang iedereen is ervan gediend. Wel samen met buren een grasmaaier bv. 

Ik heb een "Nee-Ja" of "Nee-Nee" sticker op mijn brievenbus:  

 Afschaffen huis-aan-huis bladen 

 Al die revlameritzooi plus plasticfolie vreselijk 

 Alle overige papier naar de papiercontainer 

 Ben graag op de hoogte van koopjes 

 De gemeente zou die sticker nog een keer deur aan deur kunnen verspreiden 

 Denk niet meer nu we nieuwe brievenbus hebben 

 Deze stickers kun je alleen op het gemeentehuis halen. Zou makkelijk zijn als je ze op een plek in 
ieder dorp kunt krijgen. Of eenmalig 1 per adres. De onze is net stuk en gemeentehuis is beperkt 

open. 

 Dit levert geen afval, maar hernieuwbare grondstof op 

 Een nee nee sticker 

 Een nee nee sticker 

 Folders die ik graag lees, bekijk ik in de winkel of omline 

 Gaat rechtstreeks in de papierbak, wat een in de maand wordt opgehaald 

 Gemakkelijker verstrekken stikker 

 Hebben een nee nee sticker  

 Hebben we gehad, maar mijn man vindt foldertjes kijken zo leuk..snif,snif 

 Helpt niet 

 Internetreclame kost ook veel energie. Hoeveel weet ik niet. 

 Ja 

 Ja nee op de deur 

 Lees reclamefolders, die ik wil lezen vai reclamefolderapp. soms krijg ik helaas wel een pakket in de 

deur en zie dan weer hoeveel en nu ook in plastic er wordt weggegooid ongelezen 

 Makkelijker te vekrijgen 

 Meer verspreidingspunten van de sticker, bijv. in winkels. 

 Met financieel minder te besteden hou ik graag de reclamefolders bij. Al krijg je steeds vaker per mail 

en kun je beter sturen welke info je wel en niet wilt. Jammer dat het folderpakket in plastic zit! 

 Mijn oud papier gaat naar de oydpapierbak 

 Minder onnodige post van de gemeente. Een e-mail sturen of van 1 huishouden de informatie 1 x 
versturen is voldoende. 

 Nee gooi het papier in een doos,voor de muziekvereniging. 

 Nee ja 

 Nee nee 

 Nee, want ze zijn bijna niet meer te verwijderen. Beetje lastig als je weer gaat verhuizen. Kan je je 
daar niet digitaal voor uitschrijven. Waar is de digitale huis aan huis krant?  

 Nee-ja 

 Nee-ja 

 Nu krijgen de Ommelanden courant en Noorderkrant met bijna identieke inhoud. 1 krant is voldoende. 

 Nvt: in buitengebied ontvangen wij geen reclame en streekbladen 

 Opsturen als mensen verhuizen of nieuw ingeschreven komen bij de gemeente. Nu zelf opgehaald 

 Oud papier levert geld op voor het goede doel 

 Papier gaat naar de papiercontainer 

 Promoot www.KiesJeFolders.nl en wil ivm mijn Nee/Ja sticker dus ook géén standaard SPAR folder in 

Noorderkrant meer! VerMinder krantjes>Noorderkrant/Ommelander/Wiekslag>veelal zelfde nieuws! 
Promoot digitaal ontvangst ook Gemeentelijk nieuws via Inlogaccount op www.hogeland.nl  

 Regelgeving omdraaien, sticker als je wel ongeadressserde post wilt ontvangen  

 Soms 

 Stickers breder aanbieden 

 Voorlichting 

 Wat je verder kunt doen: Geadresseerde post waar je niet om hebt gevraagd, stopzetten. Dit gebeurt 

vaak bij lidmaatschappen of kortingskaarten, online besteladressen van de Gall&Gall, H&M, Bever, 
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Ikea, Makro.. Praktisch alles wat Sandd bezorgt. Hoer zouden ze eigenlijk vooraf toestemming voor 
moeten geven vind ik, want hier verdwijnt het regelrecht van brievenbus naar prullenbak. Zonde! 

 We wonen buiten het centrum en ontvangen weinig reclame 

 Wellicht ongevraagd versturen aan nieuwe of verhuisde inwoners? Een actief anti-rotzooi-beleid op het 

gebied van reclamemateriaal is wellicht ook mogelijk. 
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Ik draag bij op een andere manier, namelijk:  

 .....ik draag OOK....met troeptrimmem, zwerfvuil oprapen en in de container deponeren 

 5 jaar geleden gestopt met Round Up. Tuinafval op de composthoop. Gedeeltelijke lozing regenwater 
in sloot.onkruidbestrijding door borsteltje 

 Afgedankte spullen naar de kringloopwinkel, weggeven, verkoop via marktplaats en vlomarkt 

 Als er eten/groente over is gaat dat op de composthoop of naar de vogels, eenden en kippen. 

 Als gemeente ‘zero waste’ groepjes laten beginnen en faciliteren. Zorg dat er voorbeelden zijn van hoe 

je afvalvermindering kunt aanpakken. In België is er bv het blog ‘Green Evelien’, zeer inspirerend 

 Apart inzamelen glas, papier etc. 

 Ben een inzamelpunt voor plastic doppen, zo ook voor inktcartridges/toners en mobiele telefoons voor 

goede doelen en wordt gerecycled 

 Betaal veel afvalstoffenheffing 

 Bewust en duurzaam inkopen 

 Bewust kopen 

 Bewustwording bijbrengen aan mijn leerlingen / studenten, medeburgers 

 Bijna alles digitaal, minder papierwerk, ik heb een regenton 

 Bijna alles zelf composteren, ik heb ook een takkenhakselaar  

 Biobak voor groente en fruitafval, composteren. 

 Breng eierdozen weg naar eierverkopers. Lever plastic- en kroondoppen in voor goed doel 

 Compostbak  

 Compostbakken 

 Compostbult voor tuinafval enz. 

 Compostcontainers 

 Composteer eigen gft-afval, verbouw eigen groenten, bak eigen brood. Koop niets wat ik niet nodig 

heb en ga voor kwaliteit boven kwantiteit. 

 Composteren groenafval, niet aanbieden groene container  

 Composteren, zelf groenten en fruit verbouwen, producten rechtstreeks bij de producent kopen, 
veelvoudig hergebruik van producten/voorwerpen 

 Composthoop 

 Composthoop 

 Composthoop 

 Composthoop, composteervat 

 Composthoop, verkoop tweeehands, zelf naar kringloop brengen, oud papier,  

 Composthoop.  

 Compostton 

 Consuminderen 

 Container doorgaans een maal per vier weken aan de weg, geen groene container maar compostbak 

 De grijze container gaat alleen bij de weg als hij vol is 

 De tuin voor insecten wespen vlinders geschikt houden door keuze van planten en niet teveel netjes 

houden. Wilde planten erbij werkt dan ook goed. Vogels willen hierom graag zijn. 

 Deel tuinafval en gft in een compostvat 

 Door NIET te vliegen 

 Doppeninzamelpunt kngf geleidenhonden, doppen worden gerecycled 

 Duurzaam leven en eten 

 Een halfvolle container laten wij niet legen, dan slaan we een afvalronde over. 

 Eethoek en boekenkast na 25 jaar in andere kleur geschilderd, dus geen nieuwe nodig. 

 Eigen compostering/ verzamelen papier/ glas/ alleen een volle container bij de weg 

 Eigen composthoop 

 Eigen composthoop 

 Eigen composthoop in de tuin. Niet te veel kopen. 

 Eigen composthoop, eigen groentetuin, alle plastic hergebruiken, zoals bakjes/zakjes 

 Eigen composthoop/bak 

 Eigen composthoop; hergebruik materiaal (hout, stenen, oude kabels etc); veel overtollige spullen en 

kleding naar kringloopwinkel 

 Eigen groenten en fruit te telen. 

 Eigen moestuin, vanaf maart tot augustus hoe ik nagenoeg geen groente in plastic te kopen. en ik 

gebruik groen afval om compost te maken. recycle zelf dus. 

 Elke wandeling de troep die ik vind op straat te verzamelen zodat het niet in het milieu komt 

 Eten minder vlees,dus minder afval ..Graag zouden we ook plastic willen scheiden! 
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 Etensresten bewaren als kliekjes 

 Fiets en OV Composteer 

 Gebruik geen plastic flessen meer voor water.  

 Gebruik gft als compost voor de tuin 

 Geef mijn plastik mee aan iemand die dat wel geschieden kan inleveren 

 Geef spullen door (kringloopwinkel ed.  

 Geen kinderen 

 Geen warme maaltijd 

 Gemeente moet een plastic inzamel punt maken. want dan heb ik helemaal geen grijze container meer 

nodig 

 Glas brengen we naar de glas container/papier naar de papier container. 

 Glas in de glasbak, papier voor oud papier ophalen 

 Glas-papier- en kleding scheiden 

 Glasbak,leger des heils(kleding),papier(school inzameling) 

 Goede kwaliteit kopen zodat het lang mee gaat, spullen goed onderhouden 

 Groen afval zelf composteren 

 Groente afval naar het hertenkamp 

 Heb een compostbak 

 Heb een moestuin met een composthoop spaar oud papier. 

 Hergebruik bouwmaterialen 

 Hergebruik van bv plastic bloempotten  

 Hergebruik van eigen restmateriaal 

 Hergebruik van materialen 

 Hergebruik van plastic: b.v. broodverpakking van bakker wordt hondenpoepzakje 

 Hergebruikt kringloop / winkel 

 Huishoudelijk afvalwater dat niet chemisch verontreinigd is wordt gebruikt voor de tuin 

 Ik ben bestuurslid van Ruilkring Hogeland, waar leden diensten en goederen met elkaar kunnen ruilen 
en van elkaar lenen. Goed voor mens en milieu! 

 Ik bewaar oud papier voor de muziekvereniging, ik breng glas weg 

 Ik breng kleding naar inbrengwinkels of als ze versleten zijn doe ik ze in de daarvoor bestemde 

container 

 Ik breng luiers naar de recyclecontainer in Winsum. 

 Ik breng spullen naar de kringloop, naar school, verkoop via marktplaats 

 Ik breng wat nog goed is naar de tweedehands. Zou graag pakken/blik kunnen wegbrengen 

 Ik composteer al mijn groenafval zelf 

 Ik composteer zelf groente, fruit, keuken en tuinafval etc. en gebruik daardoor geen kunstmest.  

 Ik doe wel wat, maar het is geen doel voor mij opzich. Moet niet teveel moeite zijn. 

 Ik fiets (niet elektrisch) en pak vrijwel nooit de auto 

 Ik ga een groen evenement organiseren in het dorp. Om kinderen meer buiten te laten spelen, 
volwassenen meer zelfvoorzienend te krijgen en meer te leren maken en repareren.  

 Ik geef kleding door of doe het in de kledingbak 

 Ik gooi nooit eten weg maar vries resten in, verwerk ze in schotels en soepen; heel soms, als het niet 

anders kan, gaan er restjes naar de kippen 

 Ik gooi veel in de container van wat ik op straat opraap, ik vrees meer dumpingen als het nieuwe 

beleid er komt en mensen gaan veel wegspoelen door het riool 

 Ik heb een compostbak 

 Ik heb een grote compostbak waar veel tuinafval en wat groenteafval op gaat 

 Ik hergebruik verpakkingen, wc-wc-papierverpakkingen worden vuilniszak, broodzakken worden 
hondenpoepzakje  

 Ik houd plastic apart en neem dat mee naar familie waar plastic apart wordt ingezamelt. 

 Ik koop biologisch. Voed mijn kinderen op dat ze ook duurzaam met spullen moeten omgaan. zo 
weinig mogelijk kopen. Boeken en tijdschriften lenen via de Bieb. Stemmen op een parij, die 

duurzaamheid, belangrijk vindt. boodschappen in het dorp en op de fiets. Niet bestellen op internet, 
maar plaatselijk. Bloemen uit de tuin. eten uit een stalletje. recepten versimpelen en favorieten 

hergebruiken. geen overbodige kruiden kopen. e 

 Ik koop dingen die beter zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld bamboe wattenstaafjes en herbruikbare 
wattenschijfjes. 

 Ik koop niet zoveel onzin meer,en veel dingen die ik te veel heb of krijg geef ik weg aan mensen die 

niet zoveel hebben. niets 

 Ik koop Zo min mogelijk en dan bewust 

 Ik koop zo min mogelijk kleding, alleen een paar mooie duurzame. Doe lang met meubels, gordijnen 
enz.  
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 Ik koop zo veel mogelklijk biologische producten 

 Ik koop zoveel mogelijk biologisch. 

 Ik lever oude kleding/textiel in en ben lid van de bibliotheek 

 Ik maak zelf meubels, door recycling en kwaliteit te maken zodat het 20 a 60 jaar mee gaat. 

 Ik maak zelf wasmiddel en gebruik daarvoor steeds dezelfde flessen. Ik bestel mijn groente en fruit 

vaak bij ekonoom en krijg het aangeleverd in papieren verpakkingen.  

 Ik pak zwerfafval op en doe het in mijn eigen container, praat er met mensen over etc.  

 Ik probeer anderen bewust te maken. De gemeente kan meehelpen, zoals met initiatieven zoals dit. 
DANK, hartstikke goed! Ik merk dat veel buren de container gewoon ook halfleeg aan de weg zetten. 

Wellicht zijn ze zich er niet van bewust dat je per leging betaalt en dus geld kunt besparen als je 
minder afval hebt/aanbiedt. Als dit tenminste nog van toepassing is. 

 Ik probeer het goede voorbeeld te geven en op gepaste wijze, niet drammen, het gesprek aan te 

gaan. 

 Ik probeer minder aan te schaffen 

 Ik raap afval dagelijks op 

 Ik raap weleens afval van de straat om het elders weg te gooien 

 Ik raap zwerfafval op 

 Ik sta op rommelmarkten met overbodige spullen - de circulaire economie promoten 

 Ik tuinier zo millieuvriendelijk mogelijk en composteer veel 

 Ik verzamel plastic en breng dat naar een container in een andere gemeente (alleen als ik daar in de 

buurt ben) 

 Ik werk met rest materialen 

 Ik zet slechts 5 x per jaar mijn grijze container boordevol aan de weg , Dit kon ik niet kwijt bij jullie 

vraag over hoe vol de container altijd was per afval lichting  

 Ik zou graag net als in duitsland gewoon is verpakkingsmateriaal apart in kunne leveren. dit scheelt 
zoveel in de container.. bv vleesverpakking ,melk kuipjes enz/// in duitsland doen ze dit in gele zakken 

en word apart opgehaald 

 In supermarkt koop ik meestal prod die tegen de datum aanzitten. Uit protest. 

 Kinderen bewust maken 

 KIPPEN,COMPOSTEREN 

 Kleding, meubilair of apparaten etc bieden wij tweedehands aan of gaan naar een goed doel 

 Kledinginzameling/schoenen/laarzen/tassen, glascontainer,.inzamelen papier 

 Koop weinig kleding, gebruik gekregen spullen,  

 Kopen op de markt of van de boerderij met eigen tas/zakjes mee (geen plastic verpakkingen), bee-

wraps gebruiken in plaats van plastic folie, eigen drinkfles mee, bioplastic (afval) zakken gebruiken, 
geen producten kopen waar veel verpakking omheen zit, eigen voedsel verbouwen, verse producten 

gebruiken, brood van de bakker want in papieren zak, geen dingen in blik kopen, producten van 
natuurlijke materialen zoals houten tandenborstels 

 Kopen van biologische produkten 

 Kringloop 

 Kritisch nadenken en niet klakkeloos alles aannemen wat je wordt voorgeschoteld. 

 Led lampen 

 Leven in gemeenschap geeft minder afval per persoon. 

 Logisch nadenken over afval 

 Luiers inleveren bij luier inzameling plek 

 Maar doe wel mijn best om de afvalverwerking zo goed mogelijk te doen 

 Mensen bewust maken van hoe het met de wereld gaat 

 Minder kopen, minder plastic verpakking, spullen van betere kwaliteit. 

 Moestuin---composthoop ----groenafval voor de dieren 

 Natuurlijke kattenbakvulling die in de groene bak kan. Kleindochter die stoffen luiers draagt! Ik gooi 
moeilijk iets weg en heb daardoor minder vaak nieuwe spullen \"nodig\". :D 

 Niet meer gedragen kleding naar Humanitaire.  

 Nog goede spullen die ik niet meer gebruik naar Kringloop te brengen. 

 Ook via de composthoop scheiden wij afval. 

 Opletten wat de verpakking is maar helaas in de winkels heb je soms geen keus 

 Oud ijzer,lege verfblikken etc.gaan op vrijdag naar de gemeentewerf 

 Oud papier apart verzamelen glaswerk apart verzamelen. 

 Oud papier en glas breng ik apart weg 

 Oud papier gaat via 2 maandelijkse ophaal naar Muziekvereniging De Bazuin, maar waarom geen 

Papier klikocontainer zoals in Gemeente Oldambt waar het maandelijks door Virol op woensdagavond 
opgehaald wordt? Stimuleert inwoners meer om mee te doen, dan zelf wegbrengen naar Virolcontainer 

bij SPAR/Tennispark Winsum.  
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 Oud papier inzamelen verenegingen 

 Oud papier inzameling 

 Oud papier word opgehaald door de muziek vereniging 

 Oud papier wordt gehaald door Ouders Lagere school 

 Oude kleding en glas breng ik altijd naar de grote containers 

 Oude kleding/textiel in soort van Humana bakken 

 Oudpapier laten ophalen, flessen in oudglascontainer gooien 

 Over vertellen. Naar de markt waar onverpakte groentes zijn 

 Overbodige spullen naar de kringloop of kledingbank 

 Paar keer per jaar opruimaktie met buurtvereniging 

 Papier apart inzamelen, glas naar de glasbak, plastic bij plastic, compostvat voor groenafval  

 Papier en karton lever ik appart in 

 Papier gaat altijd naar de container op het sportveld. Helaas is die soms vol of niet toegankelijk. Er 
moet een tweede container in Bedum komen die altijd toegankelijk is 

 Papier gaat naar De Bazuin, die haalt het op.  

 Papier gaat naar sport vereniging. Verkoop zonnepanelen die met groene stroom zijn gemaakt 

 Papier naar de container brengen. Glas naar een container 

 Papier naar de school.Oude kleding en vodden naar de kledingcontainer. Glas in de glasbak 

 Papier naar papiercontainer tbv goed doel / glas naar glasbak 

 Papier netjes verzamelen  

 Papier scheiden. Glas in de glasbak. Kleding in kleding container... 

 Papier, glas ,groen,chem afval. 

 Papierinzameling 1 maal per maand 

 Plastic doppen schiden en inleveren voor donatie aan hulphonden 

 Plastic lever ik in bij een naaste gemeente, dat kost niks en scheelt gigantisch 

 Plastic scheiden, maar hier moet alles in de grijze container/ slechte zaak 

 Plastic, ijzer, glas, papier lever ik gescheiden in. Hierdoor gebruik ik mijn grijze container niet. 
Groenafval composteerd. 

 Probeer gasten te stimuleren het afval bij ons ook gescheiden in te leveren 

 Probeer niet te vliegen, vakanties dichtbij huis, zelf composteren 

 Producten kopen die lang meegaan, goede kwaliteit 

 Regelmatig tijdens het hond uitlaten een afvalzak meenemen en zwerfafval verzamelen langs de weg 
en in het bos. Dit deponeer ik dan in een van die handige netten die tegenwoordig langs de weg staan! 

 RepairCafé 

 Resten van het eten gaan naar de dieren 

 Rommelmarkt , \"oude\"meubelen gratis weggeven,  

 Ruim afval wat ik op straat tegen kom op 

 Scheid alle plastiek afval en blikken. Zorg dat deze in de daarvoor apparte bakken komen. Dit is wel in 
een andere gemeente. 

 Scheid plastic van papier(kaasverpakking),koffieprut en theezakje in compostvat, verantwoord inkopen 

 Scheiden van Plastic en brengen naar eindverwerker hummel leek 

 Tuinafval (compost) 

 Twee keer per jaar gaan de takken van de struiken naar de kant van de weg zodat er houtsnippers 
van kunnen worden gemaakt. 

 Veel dingen die nog goed zijn naar de kringloop brengen 

 Veel eigen groente en fruit, eieren: zo zelfvoorziend mogelijk 

 Verbouw eigen groenten en fruit, maak veel zelf, gebruik jampotjes vele keren 

 Verder is er natuurlijk zelf composteren. En leren wij kinderen dit ook op de schooltuin, naast het 

verbouwen van je eigen groente.  

 Verzamel het oud papier 

 Verzamel plasticafval en lever breng dit naar een plastic inzamelpunt elders in het land. een van de 

eerste dingen waarin Het Hogeland zou moeten voorzien 

 Verzamel zwerf afval met mijn kinderen eens in de 2a3maand in onze straat en dan vaak meer dan 
een zak vol 

 Waar mogelijk neem ik weggegooid blik of plastic mee bij uitlaten hond. Dit ligt merendeels op de 

schoolroute van het HHC!!! 

 Wanneer we plastic verpakkingen kopen zoveel mogelijk gerecycled plastic  

 We composteren \'groen afval\' gedeeltelijk zelf  

 We gebruiken wasbare luiers 

 We hebben een eigen composthoop voor groenafval. Producten die we niet meer nodig hebben 

verkopen we zoveel mogelijk op marktplaat. Grootste gedeelte van onze afval is plastic 
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verpakkingsmateriaal, zou fijn zijn als dit apart ingezameld kan worden. Hiermee zou onze grijze bak 
voor de helft mee reduceren 

 We hebben een eigen driedelige compost hoop, die eens per jaar weer in de tuin terugkeert 

 We staan drie maanden op de camping in het voorseizoen en daardoor geen conainer bij de weg.  

 We streven naar een ecologisch cirkeltje (mesthoop, groentetuin, kippen/varkens) 

 We verkopen ook zoveel mogelijk tweedehands, geven het weg of doen bijvoorbeeld kleding in de bak 
van het Leger des Heils 

 We willen graag zelfvoorzienend leven. Dit stimuleren als overheid kan door belastingen meer 

afhankelijk te maken van gebruik. Als wij straks geen afval meer produceren ook geen heffing meer 

 Wij composteren zelf en hergebruiken het meeste tuinafval weet in de tuin (bv als mulch). 

 Wij gebruiken wasbare luiers voor onze kinderen 

 Wij hebben compostvaten.Papier gaat naar decontainer in het dorp en het glaswerk gaat naar de glas 

container.Batterijen worden ook apart verzameld. 

 Wij kopen grootverpakkingen met eten en kopen vaak eten waarvan de datum op vandaag of morgen 
ligt. Dit doen wij in de vriezer, om zo te voorkomen dat de winkel het eten moet weggooien. Ook 

proeven en kijken wij eerst naar producten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden. De 
meeste producten zijn na houdbaarheidsdatum nog goed. Zo gooien wij geen onnodig producten weg. 

Producten waarvan wij denken dat ze een twee de leven kunnen hebben, brengen wij naar een 
kringloopwinkel of deponeren wij in speciale containers voor bijvoorbeeld Leger des Heils. Wat heel 

veel mensen niet weten of niet mee willen zitten is dat ze resten verse groenten kunnen hergebruiken. 
Bijvoorbeeld lente uitjes kun je in een pot met aarde zetten en ze groeien weer aan. Wij vinden dat er 

meer aandacht besteed moet worden aan verticaal tuinieren aan de schutting of hoe sommige 
producten op een eenvoudige manier een twee de leven kunnen hebben.  

 Wij verzamelen plastic en brengen het naar een verzamel punt 

 Zamel PMD in en lever dat in bij andere gemeente omdat het Hogeland die voorziening niet heeft 

 Zelf composteren 

 Zelf composteren 

 Zelf composteren van tuinafval 

 Zelf groenten verbouwen, komt geen plastic aan te pas. Op langere termijn graag meer 
buurtgroentetuin realiseren 

 Zo bewust mogelijk met afval omgaan 

 Zo veel mogelijk bewust leven 

 Zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven: moestuin, compostvaten, kippen etc. 

 Zuinig met water en energie bv./ niets verspllen. 

 Zwerfafval ruimen in de bermen. Gemeente kan op meer plaatsen afvalbakken plaatsen. 

 

 

 

 

 

Vraag 12: Op welke manier wilt u (nog meer) bijdragen aan afval verminderen? 
En wat heeft u daarvoor nodig van de gemeente? U kunt dat na elk antwoord 
aangeven. 

Mijn afval zo goed mogelijk scheiden:  

 Alles gescheiden op kunnen laten halen dan heeft het ook nut en grote inzameling containers weg 
halen want daar niet tot weinig rekening mee met wat je er in gooit en dat kan ook niet anders 

 Aparte container voor plastic afval bijv. 

 Bijv een extra container voor plastic 

 Bijvoorbeeld glas en papiercontainer 

 Bv aanpakken zoals in het verleden kon in winsum 

 Container voor plastic en pakken 

 Dat er plastic apart word opgehaald zodat dat erg scheelt voor de inhoud van de grijze container 

 Door plastic, en groen te scheiden. Zou fijn zijn om een speciale prullenbak te krijgen zodat er goed 
gescheiden kan worden. Ook is het fijn dat de gemeente zorgt dat we plestic kunnen scheiden en dit 

ook maandelijks wordt opgehaald. 

 Doormiddel van een extra container voor plasticafval 

 Een aparte container voor plastic  
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 Een duidelijke plek waar ik plastic kwijt kan sappakken dopjes van de pakken etc. Nu is alleen papier 

en glas goed weg te brengen. Maar helaas kan niemand info geven over goed verzamelen plastic 

 Een milieuboer (zie afval ophalen voormalige gemeente Marum) 

 Een papier en plastic container per huisadres. Zodat je je afval thuis al kunt scheiden ipv verzamelen 

en dan apart in het dorp deponeren . 

 Eigen verantwoordelijkheid 

 Eventueel een aparte plastic inzamel optje, Bak/tas 

 Extra container 

 Gemeente zou dit beter mogelijk moeten maken 

 Gescheiden afval ophalen 

 Grijze en groene bak 

 Het kattegrit is een probleem, weegt veel en natuurlijke producten kosten 4x zoveel...sap/ yoghurt / 

melk pakken wegen ook veel, ooit was er een container voor in de gem. Eemsmond.. 

 Het zou daarbij fijn zijn als jullie ook een papierkliko zouden inzetten 

 Ik wil een extra container voor papier 

 Ik zou graag de mogelijkheid hebben om plastic en blik apart in te leveren 

 In het dorp zouden plastic containers (voor sappakken ed) moeten staan, net als de glasbakken en 

kledingcontainers.  

 Meer beschikbare afvalcontainers voor verschillende soorten afval, bijvoorbeeld: plastic. Het zijn er nu 
te weinig.  

 Meer gescheiden inzamelen 

 Meer verschillende containers bij huis bijvoorbeeld voor plastic. En een plek waar je baby luiers zou 
kunnen inleveren dat zou al heel veel ruimte schelen in de grijze container 

 Meerdere containers om afval nog beter te kunnen scheiden 

 Meet aparte inzameling 

 Minder in de grijze container te doen  

 Moeilijk als je gezamenlijke container hebt 

 Mogelijkheden moeten dan wel geboden worden,  

 Mogelijkheid tot scheiden van plastic in het buitengebied 

 Ophalen oud papier 

 Ophalen van gescheiden afval of containers in de buurt  

 Pet-flessen apart inzamelen. 

 Plactic containers  

 Plastic 

 Plastic apart scheiden 

 Plastic bak 

 Plastic container  

 Plastic container 

 Plastic/Glas/papier thuis kunnen scheiden met al dan niet extra containers 

 Verschillende afvalcontainers / emmers 

 Verschillende containers/bakken voor plastic, blik etc 

 Vooral plastic dat gooien we nu bij de grijze container in. En als dat appart in een container kan of als 

dat eens in de week langs de weg word opgehaald. Net als ik Oldekerk waar ik eerst woonde. Dan zou 
de grijze container nog maar eens per maand geleegd hoeven worden.  

 Voorzien in een plastick -en (boodschappen) papierverpakking boxen/containers 

 Zorg voor plastic containers en blikcontainers 

 

 

 

Zoveel mogelijk producten zonder verpakking kopen of een eigen verpakking meenemen 
(bijvoorbeeld een groentezakje):  

 Aanpakken bij de bron. Verpakkingsmateriaal geeft het meeste afval.  

 Afval meer gescheiden halen of punt waar je dit kan brengen. Karton van vla pakken enz. 

 Be:invloeding van de supermarkten, daar is veel te veel voorverpakt in plastic 

 Best lastig veel is al verpakt 

 Bij de gemiddelde boodschappen koop je voor de helft aan gewicht aan verpakkingsmateriaal bij wijze 
van spreken. Daar zou het beleid op aangepast moeten worden na afstemming met toeleveranciers, 

fabrikanten en overheden. 
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 Bij koekjes die je los koopt neem ik een eigen zakje mee. Helaas is teveel verpakt in de supermarkt. 

 Daar waar mogelijk 

 Daarvoor zou het fijn zijn dat de winkels zoveel mogelijk meehelpen 

 De supermarkten moeten daar meer op inspelen. 

 Dit is bijna onmogelijk, het is belachelijk hoeveel verpakkingen van o.a. plastic in e markt worden 

gezet 

 Dit is haast niet mogelijk alles is zo wat verpakt! Op de groente afdeling van de supermarkten liggen 

geen papierenzakken, alles wat zo mee kan doen wij geen zak om! 

 Dit is vaak haast onmogelijk, daar alles bijna in plastic word verkocht, begin daarom eerst eens bij 

winkeliers i.p.v de consument 

 Dit vind ik echt het moeilijkst, omdat bijna alles in supermarkt verpakt zit in zakjes en pakjes. Ik weet 
niet wat de gemeente daaraan kan doen, maar ik denk dat plaatselijke supermarkten best mee willen 

denken over wat zij kunnen bijdragen, dus betrek die bij de acties 

 Dit wordt bemoeilijkt door het verpakkingsbeleid van de suopermarkten 

 Duidelijke richtlijnen om hiervan gebruik te maken. 

 Een aantal herbruikbare zakjes per huishouden beschikbaar stellen.  

 Eigen veranwoording burgers 

 ER WORDT VEEL GELEVERD IN PLASTIC, DIT ZOU JE APART MOETEN KUNNEN SCHEIDEN.  

 Fabrikanten aanspreken op afvalverbruik 

 Faciliteren van dorpswinkeltje/verkoop aan de straat/ groenafvalinleverpunt in dorp voor varkens 

(dorpsweitje/bosje met kippen/varkens ontwikkelen) 

 Geen voorziening in de buurt om plastic, papier en glas te scheiden 

 Gemeente zou supermarkten moeten aansporen om papieren zakken op de groenteafdeling te 

gebruiken ipv plastic zakjes 

 Goede gratis groente en fruit zakjes die je mee kan nemen naar de winkel 

 Graag ook papieren zakken in de winkel. Is in Zwitserland heel gewoon 

 Groenten en fruit niet verpakken in de supermarkt 

 Haast niet mogelijk 

 Helaas is dit zeer moeilijk door het aanbod in de winkels. 

 Helaas zitten de meeste producten met onnodig veel materiaal verpakt 

 Helaas, bijna alle eten dat ik koop is verpakt, en de verpakking kan vaak niet hergebruikt. Het is aan 

de winkels om daar wat aan te doen. 

 Het is voor ons niet duidelijk of je je eigen tas mag gebruiken voor losse producten. Daarnaast zijn wij 
een aantal maanden geleden aangesproken door een winkel dat wij meerdere producten in één plastic 

groentezakje hadden gestopt. Dit was volgens de fabrikant niet toegestaan. Wij vinden dat in de 
winkel duidelijk aangegeven moet worden of een eigen tas of verschillende producten in één zakje is 

toegestaan.  

 Het zou fijn zijn als er niet zoveel onnodige verpakkingen om spullen heen zitten. Veel is dubbel 

verpakt.  

 Hier kan de gemeente je niet bij helpen lijkt mij...... 

 Hierbij starten aan de bron lijkt mij meer zinvol; dus regelgeving voor producenten van verpakkingen 

 Ik denk dat de supermarkten hun producten niet meer in plastic verpakt moeten aanbieden. 

 Ik denk niet dat de gemeente er iets aan kan doen, maar winkels en fabrikanten wel (minder plastic 
verpakkingen) 

 Ik wil heel graag minder plastic om een verpakking, maar ik ontkom er niet aan als ik kijk naar de 
verplakkingen in de supermarkt. Wij koken alles vers, maar de verse groente is ook verpakt in plastic. 

Het is om moedeloos van te worden. 

 Ik zou dat wel willen, maar dit wordt bijzonder weinig aangeboden. Wanneer grote supermarktketens 
als Jumbo Bedum (prettige en ruimopgezette winkel) dit gaan aanbieden: super! Inderdaad bij eigen 

groentezakje (of los) mee.  

 Ik zou wel een plastic container willen. er zit ontzettend veel plastic om producten in supermarkt. 

 In een suppermarkt is het nagenoeg onmogelijk om bv vlees onverpakt te kopen. Hygiene is ook 
belangrijk. Vlees en graaiende handen, brrrrrrrrr 

 Inleveropties voor wat niet in andere verpakking kan dus glas, blik en plastik 

 Is bijna niet mogelijk in de supermarkten! Alles is verpakt... 

 Is erg moeilijk, er wordt in de lokale supermarkt(en) nou eenmaal veel in plastic voorverpakt. Maken 
al wel eigen waterijsjes :)  

 Is niet te doen, aangezien (bijna) alles in de supermarkt verpakt is 

 Laat onnodige (plastic) verpakking in de winkel achter. 

 Laat papieren verpakkingen in de supermarkt leggen. Veel hoeft ook niet ingepakt. 

 Maar dit wordt ons zeer moeilijk gemaakt door de producenten. 2 á 3 soorten verpakking voor 1 
artikel! 

 Melk producten ed zou je in flessen kunnen doen watje weer bij kan vullen ofzo  
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 Melk, vla en frisdrankpakken apart verzamelen 

 Minder doordat winkelbedrijven minder verpakking gebruiken, minder af-fabriek!!! 

 Misschien groentezakjes uitdelen om mensen op het idee te brengen? Ik vergeet het zelf vaak... 

 Misschien kan de gemeente aandringen op minder plastic verpakkingen in de plaatselijke 
supermarkten. 

 Misschien moet de gemeente in gesprek met de supermarkten 

 Neem altijd eigen tassen mee met boodschappen doen  

 Nodig is een afvalcontainer voor plastic 

 Om bij te dragen aan de plasticafvalberg te verminderen. De gemeente zou kunnen bijdragen met een 
plasticafval container  

 Ook plastic inzamelen, dat scheelt veel in gewicht per jaar in mijn container, gebeurt ook al in de 

gemeente Zuidhorn! 

 Ook reclamefolders e.d. graag zonder plastic in de bus krijgen  

 Oplossing via supermarkten en gemeente 

 Plastic afval gescheiden in kunnen leveren. blik appart in kunnen leveren. 

 Plastic afvalcontainer 

 Plastic belasting 

 Producenten zouden hun verpakking moeten maken van natuurlijke grondstoffen zoals van 

vezelhennep in plaats van plastic. 

 Rol winkeliers beinvloeden 

 Statiegeld op alle PET flessen 

 Stimuleer bij winkels dat zij spullen op andere manier gaan verkopen 

 Stimuleren gebruik papieren zakken in winkels 

 Stimuleren van minder plastic en onnodige verpakkingen om gekochte producten. Bijvoorbeeld 

komkommers in plastic, dubbele verpakkingen om product, etc. 

 Supermarkt waar papierenzakken beschikbaar zijn en de mogelijkheid producten zonder plastic te 

kopen in de gewone supermarkt 

 Supermarkten en producenten moeten daar veel meer verantwoordelijkheid in nemen 

 Supermarkten moeten minder in plastic aanbieden.  

 Supermarkten stimuleren om minder voorverpakte/onnodig vepakte groente/fruit e.d. te verkopen 

 Tips over hoe dit handig kan en het juiste voorbeeld zien in de winkel. Soms is een verpakking ook 
nodig om bederf tegen te gaan. 

 Uiteindelijk moet je bij de fabrikanten zijn.  

 Vaak niet mogelijk omdat producten in de winkel in (schuim)plastic verpakking worden aangeboden 

 Vaker mijn afval ophalen, elke week ipv eens per 2 weken 

 Van de regering: ander verpakkingsbeleid. Post weer met papieren wikkel, komkommer zonder plastic, 
enz 

 Verpakkings materiaal verminderen in de winkels 

 Verschillende zakjes 

 Voldoende aanbod nodig van niet-voorverpakte producten, bijv. op de markt groente 

 Vooral voor bedrijven ligt hier een uitdaging 

 We hebben net een groentezakje gekocht 

 WEER TERUG NAAR DE PAPIEREN ZAKJES ZOALS VROEGER  

 Weet ik niet  

 Wij hebben keuze uit 1 winkel en geen auto, dus zijn afhankelijk 

 Wil ik wel, maar dan moeten er meer producten zonder plastic verpakking verkrijgbaar zijn. 

 Winkeliers bewust maken door bv een initiatief Milieubewuste gemeente 

 Winkels benaderen om minder in plastic te verpakken 

 Winkels moeten dit faciliteren, dat je eigen bakjes kunt vullen bijvoorbeeld 

 Winkels moeten minder producten in plastic verpakken 

 Winkels moeten ok veel meer inspelen op de verpakking van producten 

 Winkels zouden hier meer aan moeten doen-minder omverpakkingen. 

 Zet plastic containers bij supermarkten in de winkels. Ga in gesprek met supermarkten over minder 

verpakk8ngsmateriaal. 

 Zijn er te weinig--taak voor overheid/supermarkten/middenstand 

 

 

Een eigen tas meenemen in plaats van een plastic draagtas te kopen in de winkel:  
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 Deel papier zakken uit bij de supermarkt, en geef aan waar ze te verkrijgen zijn 

 Eigen verantwoordelijkheid 

 Lijkt me duidelijk 

 Maar nu heb ik wel 25 duurzame plastic tassen 

 Mogelijkheid om plasticafval apart in te leveren 

 Niks te kopen 

 Plastic tassen helemaal weren uit de winkels, niet meer verkopen.  

 Winkels een tas aanbieden die je elke keer meeneemt 

Zo min mogelijk plastic wegwerpproducten gebruiken (bordjes, bekers, bestek en 
rietjes):  

 Container voor plastic is nodig, zowel thuis als in dorp 

 Container voor plasticafval 

 Containers voor sapppakken/ plastic afval 

 Dat moet gewoon verboden worden om te maken kan je het ook niet kopen 

 Dat wordt straks al verboden dus dat komt tzt wel goed 

 Dit gaat eigenlijk automatisch. Als je het nodig hebt, koop je het gewoon. Hier zou beter bij stilgestaan 
moeten worden 

 Eigen bestek afwassen 

 Er komt al een verbod op, dus dit probleem wordt al opgelost 

 Gemeente moet plastic verbieden bij bijv. evenementen 

 Hebben weniet 

 Houten bestek 

 Iets voor plastic inzamelen. 

 Koop nooit van genoemde wegwerpartikelen 

 Plastic afval net als gft afval eens per 2 weken gratis ophalen bij de burgers 

 Plastic belasting 

 Verbod op plastic 

 Winkels aanzetten tot minder plastic verkoop.  

 Zelf doen 

Zo goed mogelijk inschatten hoeveel eten er nodig is, zodat ik zo min mogelijk hoef weg 
te gooien:  

 Algehele voorlichting hierover.  

 Dat kan altijd beter. 

 Doen we altijd 

 En wat er overblijft geef ik aan mijn honden 

 Geldt alleen voor niet verpakt eten, wat ik trouwens zelden koop. Taugé bv. is veel te veel. 

 Gooi nooit eten weg ga dat de volgende dag weer gebruiken voor een salade 

 Helemaal 

 Ik probeer het, eet ook regematig kliekjesdag 

 Lijkt me duidelijk 

 Maatbekers om per persoon af te meten 

 Misschien voorlichting geven hoe dit in te schatten. 

 Plastic apart kunnen inzamelen een dit centraal inzamelen  

 Restanten invriezen. 

 Zijn we mee bezig 

Veel tweedehands kopen (kleding, fietsen etc.):  

 (gesubsidieerde) kringloopwinkel waar je online kunt kopen (inclusief verzendkosten / bezorgen) 

 Alleen als een product hiervoor leent 

 Alleen spullen kopen als het nodig is 

 Als het zo uitkomt koop ik tweedehands 

 Auto / fiets  

 De stelling is onjuist. \"veel\" kopen is gek natuurlijk. Je moet juist minder kopen! 
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 Doen we al 

 Een betere kringloopwinkel 

 ER ZIJN AL TWEE ZULKE WINKELS IN MIJN DORP 

 Gebruik maken van verkoopsters als Facebook, marktplaats etc 

 Gedeeltelijk 

 Goede en toegankelijke kringloopwinkel bv bemand door zorginstellingen of Abillity 

 Het opzetten van een kwalitatief goede tweede hands winkel en/of website 

 Het zou leuk zijn als goede 2ehands spullen te koop worden aangeboden hier in de buurt, misschien 

mensen stimuleren hun \'oude\' spullen aan te bieden ipv weg te gooien 

 Ik koop wel regelmatig kleine spullen in een kringloop of op de rommelmarkt, geen kleding! 

 Ik vind dat ik al voldoende doe om het afval zoveel mogelijk in te perken.  

 Indien geschikt 

 Koop héél weinig kleding en draagt het jarenlang, maar volgende wasmachine wordt een 

tweedehandsje 

 Maak ik zelf wel uit 

 Marktplaats  

 Marktplaats en dorcaswinkel  

 Minder of geen verpakkingen in de winkels 

 Nee 

 Op welke manier maar mogelijk. Van de gemeente vraag ik ondersteuning voor statiegeld op flesjes en 

op onderwijs over af al op scholen om zwerfafval te verminderen. 

 Overbodige spullen brengen wij naar de kringloop of maxima 

 Scootmobiel voor mijn vrouw Word niet tweedehands . Sorry . Fiets rij ik altijd dikke 10 jaar op en dan 
bekijken Word ingeruild 

 Veel nieuwe dingen zitten in megaverpakk8ngen met alles wat slecht is voor milieu, maar om nu alles 
2e hands te kopen? Zijn de kinderen, en wij ook niet..., niet altijd blij mee. Ook niet altijd 

mogeljk/nodig 

 Verbieden van piepschuim verpakkingen 

 Winkel 2e hands kleding in omgeving van goede en duurzame merken (ondernemer) 

Proberen om kleding, fietsen, speelgoed, elektrische apparaten etc. te repareren voordat 
ik het weggooi:  

 Als oudere lijkt mij zoiets een normale zaak, eerst repareren dan wegdoen/weggeven 

 Als reparatie goedkoper is dan nieuwkoop dan doe ik dat zeker. 

 Betere afvalscheiding in deze gemeente  

 Dat gebeurdt nu ook al  

 Dit wil ik wel proberen 

 Doen we al 

 Doen we al. 

 Doen we wel een beetje. Niet echt idee hoe de gemeente kan helpen 

 Gaat vaak meteen naar de kringloop of humanabak 

 Hulp door derden, omdat het vaak zelf lastig kan zijn dit te doen. Het ergens laten repareren is in deze 
maatschappij vaak duurder dan iets nieuws kopen. Dit stimuleert uiteraard niet! 

 Ik ben niet zo handig, repair café zou fijn zijn 

 Ik koop degelijke spullen, kleding, fiets, alles eigenlijk, en het gaat lang mee.  

 Kleding vooral, de rest lukt meestal niet maar is ook niet erg actueel 

 Meer aandacht voor repair cafe\'s 

 Rare vraag: repareren voor het weggooien. waarom dan wegdoen? 

 Repair cafe 

 Repair café promoten 

 Repaircafé promoten. 

 Repaircafe’s ondersteunen, op meerdere plaatsen organiseren 

 Repareercafé 

 Slecht voor de economie 

 Ware het niet dat ik dit soort zaken niet weggooi, maar weggeef aan iemand die er nog iets mee kan 

 Wellicht via Ability goedkope reparatieshop? 

Zo min mogelijk producten kopen waarvan ik weet dat ik ze niet veel ga gebruiken:  
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 Dat doen we al 

 Dat zal ik toch zelf moeten oplossen... 

 De gemeente kan stimuleren dat er meer aan autodelen gebeurt, en ook dat er meer spullen gedeeld 
en geleend worden. Daar zijn al platforms voor, maar de gemeente zou het gebruik van die platforms 

kunnen stimuleren. 

 Eigen verantwoordelijkheid 

 Geen producten kopen waarvan je weet dat je ze toch niet gebruikt 

 Iets om plastic in te verzamelen. 

 Ook dit zou wellicht beter kunnen. 

 Sowieso 

 

 

 

Spullen die ik niet vaak gebruik, delen en lenen (boormachine, hogedrukreiniger etc.):  

 Afdeling van mijn man, hoeft niets te lenen. Hij klust veel en heeft alles zelf. 

 Al is het meer andersom, ik heb al die spullen niet en leen ze als ik ze nodig heb (heg snoeien) 

 Alleen aan mensen van wie ik kan verwachten dat men er goed mee omgaat 

 Als dit bij bijvoorbeeld een \"anoniem\" punt kan als een buurthuis lijkt me dit een mooi concept. Een 

soort van \"spullenbibliotheek\". Wat voor mij daarin belangrijk zou zijn om er gebruik van te maken: 
ruime openingstijden, niet de \"verplichting\" tot een sociale babbel, werkend en goed materiaal, evt 

voor een kleine vergoeding. 

 BIJ MIJ KOMEN MENSEN OM DEZE SPULLEN VAN MIJ TE LENEN 

 Blikverpakkingen ook apart inzamelen, statiegeld op bierblikjes, frisdrankblikjes!!!!!!! 

 Boor machine  

 Buurtapp, maak gebruik van de buurtverenigingen, afspraken voor leentermijn en als een uitgeleend 

product kapot gaat. 

 Delen is niet makkelijk bij beschadiging heb ik het probleem en lenen kost geld 

 Doe ik ook, maar ik zie de relatie met afvalverminderen niet 

 Doen we al 

 Doen we ook al. 

 Een gemeentelijke punt waar je spullen kunt huren/verhuren 

 Een maatschappelijk verhuurbedrijf bv door zorginstellingen of Abillity 

 Een plek waar je dit kan lenen 

 Een plek waar je dit kunt lenen / huren voor schappelijke prijs 

 Een punt waar je dit soort dingen kunt lenen. 

 Een soort uitleenservice opzetten? 

 Een soort van bibliotheek in de gemeente opzetten waarin spullen geleend en teruggebracht kunnen 
worden. 

 Eenvoudig te huur aanbieden is ook een optie 

 Electr. gereedschap lenen we niet uit al een paar maal kapot terug gekregen 

 Gemeente kan zorgen voor voortdurende bewustmaking op dit gebied 

 Genoemde producten zijn waar ik woon beslist nodig/woon afgelegen 

 Glas, textiel, oud ijzer, kapotte apparaten, papier ed. breng ik al naar de daarvoor 

 Goed idee, maar daar is wat organisatie voor nodig in de buurt 

 Goed plan, alleen mijn buren zijn niet zo uitleenderig. Deelauto is hier niet, alleen in Baflo 

 Goed ruil/ leennetwerk in de gemeente, waardoor je elkaar als buurtgenoten gemakkelijk kunt vinden 

 Heb niets te delen 

 Hebben niet van die spullen 

 Huren bij een doe het zelf zaak 

 Indien mogelijk. 

 Koop ik al jaren niet nieuw mee, ik heb alles al en leen het uit 

 Met de buren prima, verder moet er een balans komen tussen de kosten 

 Minder minderwaardige produkten in de winkels (discounter enz.) 

 Misschien een huur/leenservice opzetten 

 Misschien kan de gemeente uitleenpunten oprichten waar ook gerepareerd kan worden 

 Misschien? 

 Mogelijkheid daartoe opperen in de uitingen naar bewoners toe, in de kleine dorpen gebeurt het 

sowieso al veel; misschien ondersteuning PR ruilkringen? 



36 

 

 Nee 

 Spullen lenen bij de gemeentewerkplaats 

 Tweedehandsinlever- en uitruilplek per dorp 

 Veel van die spullen hebben we al en lenen we ook wel uit. 

 Via het dorpshuis een uitgifte / deelpunt? 

 Wanneer iets stuk gaat kan dat lastig zijn.. 

 Zou het niet weten 

 Zou mooi zijn dat er in de gemeente locaties waar dit kan. 

Een "Nee-Ja" of "Nee-Nee" sticker op mijn brievenbus:  

 Aanbieden door de Gemeente 

 Alleen kranten,  

 Als ik wist waar ik hem zou kunnen halen in het dorp 

 Andere sticker, wel reclame maar geen kranten 

 Bedrijven moeten ophoudem zoveel onzinnige flyers te verspreiden 

 Bestemde containers. 

 Burgers bewust maken dat ze reclame folders via een app (bv Spotta) of online kunnen bekijken 

 Dat ding blijft niet plakken op mijn houten brievenbus.  

 Deze wil ik nog bestellen 

 Dit doe ik in perioden, waarin ik geen behoefte heb aan reclamefolders.  

 Door het gebruik van deze stickers krijg je de krant met het gemeentenieuws ook niet meer omdat de 

reclamefolders in deze krant worden gevouwen en als 1 pakket worden rondgebracht. Jammer 
trouwens dat het gemeentenieuws niet meer in de Ommelander staat maar in een krant met m.i. 

\"oud nieuws\" die derhalve verder door ons niet gelezen wordt. Een andere manier van besparing op 
papierafval zou het landelijk verbieden van ongevraagde geadresseerde reclame kunnen zijn (bijv. de 

post van loterijen) 

 Een sticker 

 Een sticker 

 Er komt veel te veel papier binnen via de brievenbus zou verboden moeten worden,. 

 Geen sticker 

 Goed plan. 

 Had de overheid beter kunnen regelen (staatsecretaris Keizer) 

 Heeft geen zin , degene die ze bezorgt houdt alleen maar meer over 

 Ik heb dit gehad maar helpt niet veel. Papier gaat nu rechtstreeks naar het oud papier. zoals het ook 

zou gaan als het niet in mijn brievenbus gestopt zou worden.... 

 Ik heb er geen omdat de bezorgers hier wel weten dat ik geen reclemerommel wil 

 Ik lees alle folders en weekbladen en breng het O.P. naar de container 

 Ik wil alles zien; de sticker hindert de ontvangst van informatie die ik per se wil zien 

 Ik zou wel willen maar ik beslis niet alleen. 

 In ons buitengebied wordt gelukkig geen reclame bezorgd. Wij hebben dus geen sticker. 

 Is deze van de gemeente te verkrijgen? 

 Nee 

 Nee, oud papier is goed voor de kas van o.a. de voetbalclub. 

 Nee-nee 

 Ook plastic gaan opsparen. en dat de gemeente daar ook bakken voor gaat neerzetten. om zo ook 

plastic te gaan herbruiken. en een container om blik in op te sparen. dit kan ook gerecyceld worden. 

 Opsturen 

 Overbodig in dit buitengebied. Nl er worden geen folders verspreid 

 Papier wordt opgehaald 

 Statiegeld op plastic flesjes!!!!! Wanneer eindelijk? 

 Sticker-actie vanuit de gemeente? 

 Stickers verkrijgbaar om meerdere punten. Nu alleen via gemeentehuis.  

 Thuis kunnen laten sturen van gewenste sticker, eenmalige actie en daarna iedere nieuwe inwoner 

stickerzet sturen 

 Waar wij wonen krijgen we geen \'huis-aan-huis- bladen 

 We krijgen in het buitengebied geen ongeadresseerde post 

 Weinig relevant in buitengebied 

 Wij krijgen al geen huis aan huis post, vanwege wonen in buitengebied. 



37 

 

 Wij lezen alle folders, om ze door te nemen op, voor ons, nuttige aanbiedingen, daarna gaan deze bij 

het oud-papier. 

 Zit in de planning 

 Zou graag millieuboer zien 

 Zou papier afval verminderen.  

Op een andere manier namelijk:  

 Aan huis 1 x per....? Alle te scheiden spul ophalen 

 Aan veel afval is bijna niet te ontsnappen omdat veel is voorverpakt; dat verpakkinsgmateriaal moet 

gerecycled worden, maar voor plastic kan dat niet. Daar kan de gemeente wat aan doen.  

 Actief beleid gemeente t.a.v. plastic scheiden en bewustwording plastic verpakkingen van supermarkt 

 Af van geadresseerd reclamewerk. Alles wat ik zo krijg stuur ik “afzender retour” 

 Afval composteren- ik weet dat er compostvaten voor 15 euro te koop zijn bij Usquert maar heb geen 
vervoer helaas. Meer verkooppunten daarvoor?  

 Afval gescheiden aanleveren: plastic, metaal etc. gescheiden van restafval. Zoals o.a. in gemeente 
Westerkwartier gebeurt 

 Afval gescheiden in kunnen leveren, vast recht van de grijze container af, en kiloprijs fors omhoog. 

 Afval goed scheiden 

 Afval meenemen tijdens een wandeling of fietstocht. Zelfs volwassenen gooien spullen uit hun auto. 

Vaker openbaar vervoer gebruiken. Ook voor stukjes van 4 of 8 km zou goed zijn. De politiek kan via 

behoeften uit de gemeenten naar provincie en landelijke politiek de druk opvoeren om statiegeld voor 

blikjes en plastic flesjes te laten betalen. Dan is het een stimulans om het op te ruimen en 
bewustwording bij het kopen. Je zou meer op de flesjes/blikjes uit kunnen leggen wat de gevolgen zijn 

van onzinnig gebruik en weggooien in het milieu. Vliegreizen zijn ook veel te goedkoop. Wij realiseren 
ons de urgentie te weinig van het inperken van onze behoeften. Ik vind het ook moeilijk om niet naar 

een warme plek te vliegen in de winter. Verder zou het mooi zijn als we nog veel daken beleggen met 
zonnepanelen alvorens overal grote windmolens te plaatsen. De boeren die kleine windmolens 

neerzetten respecteer ik. De gemeentes en provinciale staten zouden zich misschien ook samen sterk 
kunnen maken voor OV met bussen/ taxi’s op waterstofenergie. Zelf rijdt ik nog in een benzineauto, 

die Kun je toch niet allemaal wegdoen? Afbouwen door andere energie voor alle nieuwe auto’s kan 
helpen. 

 Afval scheiden bijv. plastic scheiden mbv de cijfers op de plastic verpakkingen kunnen ook de plastics 

van elkaar gescheiden worden. In andere landen zijn ze hier al wel mee vertrouwd. 

 Afvalcontainer voor elk huishouden voor plastic; bij glasbakken ook een container voor blik. 

 Afvalcontainer voor plastic plaatsen naast de glasbak 

 Afvalcontainers; betalen per kg afval. Werkt motiverend om afval te minderen. 

 Afvalverwijdering mag best per kilo afgerekend worden..... 

 Al het groen afval weer terug op de aarde, in eigen tuin in stukjes geknipt. Als mulch, gras maaisel, 

tussen de planten tegen uitdroging en terugkerend onkruid. Een mogelijkheid om plastic te scheiden 

 Alleen kleren kopen indien noodzakelijk. 

 Als de gemeente gescheiden afvalstromen aanbied deze gebruiken mits binnen fiets afstand 

 Als de mogelijkheid er komt om nog meer afval te scheiden dan doe ik daaraan mee. 

 Als er eten/groente over is gaat dat op de composthoop of naar de vogels, eenden en kippen. 

 ALS HET MOGELIJK IS MEER AFVAL SCHEIDEN 

 Als ik het gescheiden afval gemakkelijk ergens kan inleveren 

 ANTI Plastic houding. Kan en moet veel minder. Statiegeld op blik en beukering voor straatafval 

 Apart inleveren van plastic verpakkingen zodat deze op een verantwoorde manier kunnen worden 
verwerkt.  

 Apart inzamelen van plastic  

 Apart plastic inzamelen! Maak een behoorlijk deel uit van het afval. 

 Aparte afvalbak voor plastic en blikjes? oud papier gaat met de plaatselijke vereniging mee bij ons, 
kleding wat niet gedragen wordt gaat in de kleding bak, glas in de glasbak. tuin - groen in de groene 

bak 

 Aparte container voor plastic verpakkingsmateriaal 

 Aparte container voor plastic, of statiegeld op bijv plastic jerrycans van melk 

 Aparte container voor recykelbaar plastik 

 Aparte containers voor luiers en plastic 

 Aparte inzameling plastic, aparte inzameling drinkpakken, burgers stimuleren oud ijzer (blik enz) in te 

zamelen of naar verzamelpunt te brengen, gemeente moet zich meer inzetten om zwerfvuil te 
voorkomen door bij papier containers afvalbakken te plaatsen en meer vuilnisbakken te plaatsen 

bijvoorbeeld bij bushaltes en wandelplaatsen en zitbanken en winkelstraten 

 Aparte inzameling van div. soorten plastic  
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 Aparte oud papier container. Aparte plastic container of bv. 1x in de maand een zak plastic aan de 

kant van de weg kunnen leggen wat dan wordt opgehaald. Is volgens mij ook in gemeente 
Westerkwartier 

 Aparte plastic inleverpunten 

 B water voor toilet en douche 

 B.v. plastic scheiden. papier gaat al naar de vereniging. meer gratis stort mogelijkheden 

 Bak om plastic te recyclen zou fijn zijn. Grof vuilstation in Bedum zodat er niet telkens zover gereisd 
hoeft te worden 

 Begin bij u zelf, geen brieven in enveloppen bv, zoals deze. Geen bloemetjes van onduurzame 

tuinbouw, geen supermarkten en winkels toestaan die onduurzaam zijn, de kringloopwinkels hebben 
veel verborgen afval,  

 Bepaalde spullen ben je gewoon nodig. Ik zou liever meer energie willen steken in recycling 

 Beter scheiden van afval zoals plastic  

 Betere afvalscheiding tbv recycling, bijv gele container erbij voor plastic afval en mogelijkheid voor 
gescheiden inleveren blik en sappakken 

 Bewustwording 

 Bij de winkels vragen om minder verpakking 

 Bij een dieet moet eten verpakt zijn,anders wordt ik er ziek van daardoor meer afval 

 Bij het honde-toilet mensen/kinderen aanspreken dat ze de papieren zakken niet op de grond of in de 
bosjes gooien 

 Bijv plastic en blik apart inzamelen zoals in Duitsland al tientallen jaren gebeurd en statiegeld op 

plastic flessen doen. 

 Blauwe container voor papier en plastic inzameling bij huis 

 Blik en plastic container (ook voor de blikjes en plastic spullen die wij tijdens onze wandelingen 
oprapen) 

 Blik, melkpakken enz in aparte container.  

 Blik, petflessen, sappakken daar is nu geen inzamel mogelijk voor 

 Brussel en Den Haag moeten plastic verpakkingen verbieden  

 Bv hergebruik zakken maken voor groente en fruit,in de winkel of op de markt,het zou verstandig zijn 
dat er meerder containers in het dorp stonden,xtra kleding bak, een blik bak,meer dingen om glas 

heen te brengen en ook iets waar je plastik heen kunt brengen  

 Chemisch afval inzameling verbeteren. Inleveren in elk dorp 

 Chemisch afval op andere momenten kunnen inleveren dan op werktijden 

 Compostbak 

 Composteren 

 Composthoop 

 Compostton 

 CONTAINER VOOR PLASTIC 

 Container voor plastic afval. Helaas is dat nog een veel voorkomende verpakking 

 Container voor plastic en drinkpakken, zodat hergebruik van plastic kan plaatsvinden 

 Containers voor blik en/of plastic. 

 Dat er meer gescheiden afval ingeleverd KAN worden (plastic ,blik etc.) 

 De consumptie maatschappij aanpakken 

 De gemeente plaatst een aparte container voor schoon gebruikt plastic 

 De gemeente zou de verpakkingsindustrie moeten aansporen om minder en herbruikbaar 

verpakkingsmateriaal te maken. 

 De inzameling van afval overnemen van de vroegere gemeente Grootegast. 

 DE OVERHEID MOET ZORGEN DAT DE PLASTICS DIE GEBRUIKT WORDEN MEER UNIFORM ZIJN OF 

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR PLASTIC TE GEBRUIKEN  

 De winkels ook bewust maken, dat niet overal een plasticbakje om heen moet. Kijken wat er gebeurt 
alsvjevjeveigen bakjes mee neemt. 

 Deelauto zou heel fijn zijn . We overwegen zelf een compostbak te maken 

 DIFTAR 

 Dit antwoord heeft betrekking op de laatste vraag, Omdat minder afval produceren niet mogelijk is bij 
het verbieden of beprijzen werkt men(gemeentes) illegaal lozen afval in de hand 

 Door luiers en plastic te scheiden maar dan moet er vanuit de gemeente uit een inzamelen voor komer 

 Door na te denken over kosten. In dit hele plan is bij mij nog niet bekend wat de doelstelling is. Van 

200kg naar 30kg, maar, wat levert dat op? Welke achtergronden bij de cijfers en wat heeft de burger 
eraan? 

 Door te benadrukken fat het afvalprobleem grotendeels een aanbodprobleem is 

 Drankpakken eruit, flessen erin met statiegeld 

 Drinkpakken(zuivel/frisdrank) en plastic apart inzamelen 
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 Ecologisch lokaal, kleinschalig cirkeltje bevorderen, subsidieren, faciliteren 

 Een 3e kliko voor Papier met (2-)maandelijkse ophaaldienst en 4e kliko voor Plastics zoals zie in de 
Gemeente Oldambt! En een Mini-GFT bak in de keuken!  

 Een aparte container voor plastic afval. 

 Een centrale (of 2) plek waar bakken staan voor plasticflessen en drinkkartonnen zou wenselijk zijn 

 Eigen aparte container om plastic in te zamelen.  

 Eigen composthoop; hergebruik materiaal (hout, stenen, oude kabels etc); veel overtollige spullen en 

kleding naar kringloopwinkel; ruimere openingstijden milieustraat, goedkopere milieustraat 

 Er is veel zwerfafval langs de wegen tussen de dorpen. De vang korven Leveren te weinig op, ga met 

basis school kinderen naar veehouders waarvan de koeien ziek worden van die troep. en organiseer 
een paar maal per jaar een opruim actie voor die kinderen van alle scholen, maak ze zelf 

verantwoordelijk voor een schone omgeving. Vertel wat het effect is op het milieu. 

 Er lang mee doen 

 Er verdwijnt nog te veel groenafval in de grijze container omdat de groene vol is 

 Eventuele plastic zakken (om bv brood) gebruiken we voor smerige huishoudelijke afval verzamelen 
op de aanrecht. 

 Ga over naar het Zweeds model. Bij de winkels containers voor plastic verpakkingen, blik, papier, 

drinkpakken etc. Ook meer verzamelpunt maken en langere openingstijden voor de mileustraat. Die 
ook in elk dorp plaatsen. Als je nu een blik verf of olie of .....over hebt moet je daarvoor speciaal op 

speciale tijden een aparte rit voor maken. Dat werkt niet en wordt dan ook vaak in de grijze container 
gegooid. Tevens dit soort zaken gratis maken. Nu moet je betalen in usquert. Ook dat werkt niet. Ik 

denk dat je met een gratis systeem meer afval ontvangt en dit niet gedumpt wordt in de blikvangers 

(wat je regelmatig ziet tussen garnwerd en Winsum) 

 Gemeente kostenloos groen afval inzamelen, evenals verpakkingsmiddelen, plastics etc. (gebeurt in 

veel andere gemeenten ook op die manier) 

 Gemeente moet apart plastic inzamelen 

 Gemeente moet zorgen voor zakken voor pakken. werd eerder ook gedaan. wed goed gebruik van 

gemaakt 

 Gemeente zou bij winkeliers moeten aandringen om plastic voor eenmalig gebruik te verminderen en 
een mogelijkheid bieden om plastic verpakkingsmateriaal in de winkel achter te laten. Meer producten 

in glas etc inkopen en statiegeld op kleine flesjes en blikjes 

 Gemis is het wegvallen van een kringloopwinkel in de buurt (Leens). Nu wegbrengen van goede 
tweedehands spullen zonder eigen vervoer niet meer mogelijk. Dus komt het in de afvalstroom 

 Gescheiden ophaa 

 Geven van voorlichting op scholen 

 Gft in compostbak 

 Goed nadenken wat je wel of niet nodig hebt . 

 Graag apart inzamelen van plastic 

 Graag bij de glasbakken containers waarin ik plastic, metaal en bijvoorbeeld zuivelpakken kwijt kan. 

 Graag gescheiden afval kunnen aanbieden zodat je dit bijv klaar kan zetten sappakken, blik  

 Graag meer afvalcontainers thuis voor pakken en plastic 

 Graag meer mogelijkheden gedurende het jaar om tuinafval in te leveren. 

 Graag meer verschillende containers of zakken voor plastic, drankkarton en blik. Verder betere 

luierinzameling en papier / karton beter recyclen. Wellicht kunnen draagtassen verplicht worden.  

 Graag mogelijkheid om plastic, blik en melkpakken in te leveren. 

 Graag plastic apart kunnen inleveren 

 Graag plastic scheiden. Dat vult de container het meest. 

 Graag zou ik mijn plastic willen scheiden van het huisvuil, dat is bijna 40% van ons afval 

 Gratiis grof vuil afhalen door gemeente op afspraak 

 Grijs en groen scheiden 

 Groen afval composteren we 

 Groenafval zo veel mogelijk weer te gebruiken gemaaid gras en onkruid gaat naar de kippen en eten 
wat over is ook 

 Heb de mogelijkheid niet om minder afval te produceren ben afhankelijk van het winkel aanbod, en 

mijn inkomen. 

 Heb een compostbak voor tuinafval e d 

 Herbruikbaar verpakkingsmateriaal 

 Hergebruik materialen 

 Hergebruikt kringloop / winkel 

 Het is lastig om verpakkingsmateriaal nog meer te verminderen, omdat dat bij de industrie ligt. 

Misschien kan de gemeente er bij de grote supermarkten op aandringen hier meer aan te doen, 
hoewel ik weet dat het lastig is voor de gemeente om daar op aan te dringen. 
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 Het liefst zou ik plastic en metaal ook scheiden en supermarkten verplichten minder verse producten 

te verpakken in plastic 

 Het meeste is plastic verpakkingen. Die zijn niet her te gebruiken.  

 Het wegdoen van goede producten zou kunnen verbeteren door de kringloop de spullen op te laten 

halen ( nu teveel gedoe)Beter regelen van asbest, dat is nu teveel moeite en gedoe, de gemeente zou 
goedkoper en efficiënter moeten omgaan met materialen als deze. Mensen omzeilen namelijk gedoe 

en zo is de kans groter dat het in het milieu terecht komt.Een aparte inzamelbak voor plastic zou mij 
iets lijken. Net als bv luiers en melkpannen. Dat laatste kan misschien ook weer. 

 Het zijn de winkels en bedrijven die alles veel teveel in plastic verpakken. Ik zou niet weten wat je 

daar als gemeente aan kan doen. 

 Het zou een goede zaak zijn als de gemeente plastic afval apart inzamelde.  

 Het zou fijn zijn als de inleverpunten van glas, batterijen, textiel (en hopelijk ook plastic) bij elkaar 
zouden zijne.d. 

 Het zou fijn zijn als het oud papier werd opgehaald in mijn dorp - sjouwen is moeilijk 

 Het zou heel fijn zijn als Gemeente Het Hogeland veel meer mogelijkheden zou creëren zodat de 
bewoners het sfval gescheiden kunnen aanleveren. Zosks bijv. in gem. Noordeveld (Peize) waar 

diverse bakken beschikbaar worden gesteld. Ik vind dat gem. De Marne en nu gem. Het Hogeland daar 
erg lang mee heeft gewacht.  

 Hoewel ik maximaal 8 keer per jaar mijn grijze container aan de weg zet, wil ik graag proberen dat 

aantal nog verder te verlagen. Nu betaal ik helaas het volle bedrag van €250 / jaar. Ik zou liever naar 
gewicht betalen (Diftar) en ik verwacht dat ook anderen daardoor gestimuleerd worden hun 

afvalstroom in te dammen. 

 Ik denk dat er beter en meer afval kan worden gescheiden dan dat er nu gebeurd. Door bijvoorbeeld 
een plastic container/inzamelbal neer te zetten naast bijvoorbeeld de glasbak. Eventueel een 

papiercontainer 

 Ik denk goed na over mijn afval, zet niet iedere leging de container bij de weg, pas als die vol is. Er 
zijn mensen die regelmatig een berg grof vuil bij de weg hebben staan en waarvan ik denk dat de 

gemeente daarvoor opdraait, dat levert meer op denk ik 

 Ik ga reclame materiaal weigeren.  

 Ik heb de bereidheid wel maar weet niet hoe 

 Ik heb geen ideeën over wat dit dan zou kunnen zijn 

 Ik hoop dat ik binnenkort plastic afval kan scheiden in deze gemeente 

 Ik hoor graag hoe ik meer kan doen 

 Ik kan niet meer verminderen. Ik ga bewust met mijn afval om. 

 Ik koop alleen iets als ik nodig heb en doe niet aan trend mee . 

 Ik koop bv waspoeder wat in karton verpakt zit 

 Ik raap heel vaak blikjes en flesjes enz op tijdens het fietsen. deponeer ze in de blikvangers.  

 Ik spaar plastic doppen voor de hulphonden 

 Ik sta open voor suggesties van de gemeente. 

 Ik vind dat de overheid hier eerst mee aan de slag moet gaan, vele producten zouden in karton 

verpakkingen moeten kopen en recyclebaar 

 Ik vind dat wij ons best al behoorlijk doen . 

 Ik vraag regelmatig in de supermarkten wanneer papieren en kartonnen verpakkingen komen! het zou 
mooi zijn als de gemeente niet alleen de bewoners benadert om te minderen, maar ook stevig inzet op 

het aanspreken van winkelketens! 

 Ik wil graag afval dat in de groene container zorgt voor een explosie van MADEN, graag op een andere 
manier kwijt. Bijvoorbeeld:de gemeente zorgt ervoor dat ik dit in een algemeen gekoelde afvalpunt 

kwijt kan. Verder zou ik de inhoud van mijn kattebak op een centraal punt kwijt willen.  

 Ik wil graag dat het Hogeland plastic apart inzamelt, zoals Winsum. 

 Ik wil graag plastic afval scheiden, maar dat moet de gemeente faciliteren. 

 Ik wil graag plastic schijven dit is wel 40% van mijn afval* 

 Ik wil graag zoveel mogelijk producten zonder verpakking kunnen kopen! De Gemeente moet winkels 

en supermarkten stimuleren of desnoods verplichten, een minimum aantal losse producten aan te 
bieden, b.v. melk, fruit, groente. Ook moeten meer producten in glasflessen aangeboden worden, b.v. 

melk, sap, yoghurt. 

 Ik wil het liefst producten kopen, die niet zijn voorverpakt. Daarvoor moet de gemeente de plaatselijke 
supermarkten stimuleren om bijv geen paprika\'s en bospeen e.d meer aan te bieden in een plastic 

verpakking. 

 Ik wil wel bijdragen als er meer manieren zijn dan wij nu al doen.  

 Ik wilgraag meer kunnen afval scheiden, plastic, melk en sappakken eventueel blik. 

 Ik zou best willen scheiden van afval, maar dan graag op de Canadeese manier. Ik heb een klein huis 

met weinig opberg mogelijkheden en dan is scheiden van afval niet handig (past niet) 

 Ik zou graag een container voor plastic en blikken in mijn dorp willen hebben 

 Ik zou graag een depot in ons eigen dorp willen hebben voor alle plastic verpakkingen 
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 Ik zou graag gemakkelijker een keuze krijgen van een grote of kleine container. Ik heb nu grote, maar 

zou graag een kleine willen en dan heb je ook minder ruimte, waardoor je bewuster nadenkt wat je 
erin stopt! Het is heel makkelijk om iets erin/bij te doen, als je toch genoeg plek hebt.  

 Ik zou graag meer afval willen scheiden, b.v. plastic, melkpakken e.d. Eén of meer plaatsen in het 

dorp waar dit kan worden ingeleverd zou helpen. 

 Ik zou graag meer producten in glas zien: frisdrank - zuivel etc 

 Ik zou graag plastic apart willen verzamelen hier bv ook een container voor of een mogelijkheid om dit 

in een grote container te gooien zoals voor glas in het dorp staat 

 Ik zou graag plastic en melkpakken scheiden.Vroeger werd grof vuil 1x in de maand opgehaald 
misschien een idee.  

 Ik zou het niet weten wat ik nog meer kan doen, de leveranciers moeten minder verpakken 

 Ik zou niet weten hoe nog meer! Hebben al glasbakken, oud papier wordt elke maand opgehaald. Ja 
en dan al het verpakkingsmateriaal daar ontkom je niet aan. 

 Ik zou ook graag het plastic gescheiden aanleveren voor recycling. 

 Ik zou plastic willen scheiden  

 Ik zou wel minder afval willen, maar heb geen idee hoe ikzelf dat nog meer kan doen 

 In de winkel moeten goederen anders verpakt worden. Minder plastic en weer meer glas Heel veel 

groenten kunnen best wel zonder plastic etc. Statiegeld op blikjes en plastic flesjes. 

 In Frankrijk staan op meerdere plekken grote containers voor glas, papier, plastic, melk en sap pakken 

hier ook invoeren. .  

 In twee weken tijd hebben wij de grijze container meer dan vol. Daar zijn bijna alleen maar plastic in 
van verpakkingen. Daar is wat mij betreft een grote winst te halen. Verder zou er meer in glas 

kunnen. Bij aanschaf van bepaalde producten heeft glas ook de voorkeur boven kartonnen of plastic 
verpakkingen. 

 Inbrengpunt voor plastic en kunststof etc. 

 Inleverpunt sap en melkpakken 

 Inleverpunten uitbreiden, zuivelpakken inleverpunt, plastic inleverpunt 

 Inwoners bewust maken van (eigen) consumptiegedrag en de gevolgen hiervan voor het milieu. 

 Inzamelen plastic, blik, kartonnen drinkpakken 

 Inzamelen van plastic (apart)  

 Inzameling of brengplek voor plastic en sappakken mogelijk maken 

 Karton verpakking scheiden mbv gemeente  

 Kartonnen verpakkingen apart verzamelen? 

 Kleding een tweede kans g3ven 

 Kleding naar Humanitas 

 Kleding schoenen wordt allang niet meer in de container gedaan gaat naar mensen die het nodig 

hebben 

 Kritisch kijken naar jezelf en wat je w wordt voorgeschoteld. 

 Laat de gemeente een voorbeeldfunctie zijn. Maak mensen bewust. 

 Laat scholieren meedenken in het naar beneden brengen van de afvalproductie. Stimuleer dit dmv een 

prijs.  

 Lokale kleine verpakkingsarme winkels en kleine ondernemers stimuleren door soepeler te zijn in 
wetgeving en vergunningen. de grote bedrijven en supermarkten verpakken alles drie dubbel in 

oncomposteerbaar afval 

 Luiers baby, peuters scheiden. Hiervoor apart inleverpunt gaan invoeren 

 Meer afval kunnen scheiden door blikjes en plastic afval te scheiden. 

 Meer afval scheiden (plastic) 

 Meer afval scheiden , maar de mogelijkheden in Bedum zijn hiervoor zeer beperkt.  

 Meer afval scheiden, bijv. plastic en/of drinkverpakkingen, Maar niet dat dit weer geld kost. Juist 

belonen. 

 Meer afval scheiden, dat voor de grijze container bestemd is. Plastic kan namelijk veel meer en beter 
worden gescheiden dan dat nu in de gemeente Het Hogeland gebeurd. In o.a. de gemeente het 

Westerkwartier doen ze dat heel goed. 

 Meer afval scheiden, zoals plastic.  

 Meer dan 2x per jaar ophaaldienst voor snoeiafval. Bijvoorbeeld 3x per jaar, waarvan 2x in het 

voorjaar/vroege zomer.  

 Meer gescheiden afvalinzameling 

 Meer inzamel punten zie eerder 

 Meer mogeijkheden om afval te scheiden 

 Meer mogelijkheden om pakken, plastic en ander materiaal in een container te doen i.p.v. eigen kliko 

 Meer mogelijkheden op de milieuzone van de gemeente bv puin of stenen kwijt te kunnen. Het gewicht 

per inwoner kan dan naar beneden, omdat naar mijn mening veel daarvan in de grijze container 

terecht komt 
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 Meer mogelijkheid voor gescheiden afval 

 Meer producten zonder verpakking kopen. De gemeente kan supermarkten en andere winkels 
stimuleren en belonen om onverpakt eten te verkopen. De melkboer weer invoeren (glazen flessen 

zuivel aan de deur) 

 Meer scheiden, bv. plastic, drankenpakken 

 Meer scheiden, zoals blik, drinkpakken 

 Meer scheidingsmogeliijkheden 

 Meer spullen naar de kringloop 

 Melk en sappakken wegbrengen en plasticverpakkingen apart verzamelen indien mogelijk  

 Met de ezels zwerfafval inzamelen in de gemeente. Hier oor zou een basisinkomen en manden voor de 

ezels erg welkom zijn 

 Mijn gemiddelde ligt op 40 kg per jaar inclusief grofvuil, dus alleen nog meer levensmiddelen met 
foute verpakking mijden 

 Mijn ouders wonen in Drenthe en verzamelen plastic apart in, dit maakt ze bewuster van de 

hoeveelheid afval die ze hebben. Vind ik een goed idee 

 Milieuboer die schillen, plastic oude kleding, papier, ijzer etc. wekelijke ophaalt 

 Minder afvalzakken gebruiken. Door de containers op een zorgvuldiger manier te legen, zodat niet 

allerlei los in de container gestort afval wegwaait/er naast valt, kan ik veel vaker zonder aparte 
afvalzakken toe. Nu verzamel ik alle afval in huis in zakken.  

 Minder consumeren, daarin kan de gemeente misschien ook in adviseren 

 Minder gebruik maken van verpakkingen. De gemeente zou mogelijk met supermarkten hierover in 

gesprek kunnen gaan. Op school worden ook veel wegwerp artikelen gebruikt, bv bij het Europese 

fruit. Dit is gemakkelijk te verhelpen met eigen bordjes en bakjes. Ook hier zou de gemeente iets in 

kunnen doen.  

 Minder kopen 

 Minder kopen 

 Minder kopen 

 Minder papier briefen op een adres door de gemeente als we met zijn 4 zijn krijgen we soms 4 

dezelfde brieven van hetzelfde.  

 Minder plastic 

 Minder plastic in de supermarkt. In eigen dorp een plaats waar tuinafval kan worden gebracht 

 Minder plastic verpakkingen in de supermarkten  

 Misschien een voordelige leen\"winkel\" voor klusapparaten door de gemeente? 

 Mm 

 Mogelijkheid om plastic afval apart te houden/in container/zak 

 Mogelijkheid tot zoveel mogelijk gescheiden afval opvangen (drinkpakken/plastic/blik/etc) 

 Na het boodschappen doen heb ik altijd behoorlijk veel afval (vooral plastic). Daar kan ik zelf weinig 
aan doen. Ik bewaar wel bv plasticzakjes voor hergebruik maar daar heb ik er heeel veel van en heb ik 

voor hergebruik maar beperkt nodig... 

 Naast drankenkarton apart inzamelen zou ik ook (hard) plastic apart willen inzamelen als dat 
gerecycled zou kunnen worden. 

 Niet de specifiek genoemde onderwerpen 

 Niet meer kopen dan nodig is en geen onzinnige producten kopen  

 Niets kopen, wat je niet nodig bent en zo weinig mogelijk spullen kopen verpakt in plastic 

 Nog bewuster omgaan met dingen 

 Nog goede spullen die ik niet meer gebruik naar Kringloop te brengen. 

 Nog meer afval scheiden 

 Nog meer afval scheiden container nodig Plastic en een container voor blikken 

 Nog meer gescheiden inleveren?? 

 Nog meer losse groente in eigen tasje / zakjes doen. Als dit ook bij de supermarkt los te verkrijgen is. 

 Nog meer scheiden, bv plastic 

 Nog meer, indien mogelijk, hergebruiken 

 Nog minder plastic kopen 

 Nog minder plastic verpakkingen kopen 

 Nog minder producten in plastic verpakking, maar dat lukt niet altijd 

 Nog verder minderen kan bijna niet 

 NVT wij hebben een gemeenschappelijke container voor negen bewoners 

 Ondergrondse containers in straat waar je afval kan sorteren om weg te gooien 

 Ondernemers stimuleren, zodat producten duurzamer of niet verpakt worden 

 Ook blik apart inzamelen 

 Ook het plastic apart scheiden. En een aparte bak voor bv batterijen en de ledverlichting van de tuin in 

kan,waar óók een batterij in zit en niet in de container kan 
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 Ook plastic gaan opsparen en dat de gemeente daar ook bakken voor gaat neerzetten. om zo ook 

plastic te gaan hergebruiken. en een container om blikin op te sparen. dit kan dan ook gerecyceld 
worden 

 Ook VERZAMELPUNT voor PLASTIC (verpakkingen/ afval (flesjes bijv.)), BLIK en PAPIER 

(papiercontainer van voetbalclub is zeer beperkt open, gaat al om 16:00 dicht. op slot zelfs 

 Ophaalmogelijkheid voor plastics en drinkkarton 

 Ophalen afval per kg, zelf composteren tuinafval stimuleren. 

 Organisch afval thuis (in de tuin) composteren 

 Oud papier moet ik wegbrengen in een container die vaak in de modder staat 

 Oud papier naar sportvereniging 

 OUD PAPIER VERZAMELEN 

 Oud papier verzamelen dat wordt eens in de maand opgehaald.  

 Oud papier wordt ingezameld 1x per maanden de rest gaat in de grijze... 

 Oudpapier verzamelen voor verenigingen, glas in de glascontainer. 

 Papier en karton lever ik appart in 

 Papier en plastic container 

 Papiercontainer thuis en containers bij winkels voor plastic, drinkverpakking, blik 

 Pastic inzamelen 

 Pl container 

 Plastic (flessen) en sapverpakkingen gescheiden van grijs afval aanbieden aan de gemeente voor 
recycling. 

 Plastic afval gescheiden ophalen 

 Plastic afval scheiden 

 Plastic afval scheiden in een aparte container, zoals de rest van NL  

 Plastic afval scheiden zodat dit hergebruikt kan worden.  

 Plastic afval verzamelen en (naar Haren!!) wegbrengen.  

 Plastic apart 

 Plastic apart houden en inleveren 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen of een eigen container er voor. En drink pakken apart inzamelen  

 Plastic apart inzamelen, meer stortplaatsen voor grof vuil 

 Plastic apart inzamelen, melk-, sap- en yoghurtpakken apart inzamelen, statiegeld op blikken 

 Plastic apart inzamelen? zodat we nog minder restaval hebben? En winkels stimuleren om minder 
plastic te gebruiken. 

 Plastic apart verzamelen 

 Plastic apart verzamelen bv, container voor oud papier 

 Plastic appart 

 Plastic container  

 Plastic containers 

 Plastic ed scheiden vd rest. Zorg voor verzamelcontainers dicht bij mij n de buurt. 

 Plastic en frisdrankpakken apart verzamelen 

 Plastic en blik apart inzamelen 

 Plastic en blik in aparte container 

 Plastic en blik inzamelen. Via de gemeente: inzamelmogelijkheid creëren. 

 Plastic en blik scheiden.  

 Plastic en drink pakken gescheiden in kunnen leveren 

 Plastic en sap-pakken apart inzamelen 

 Plastic gescheiden 

 Plastic gescheiden inleveren. Waarom kan dat niet in onze gemeente? Dan zou de grijze container 
maar voor een kwart gevuld zijn! 

 Plastic gescheiden inzamelen al dat mogelijk wordt gemaakt 

 Plastic inleveren op meerdere plekken 

 Plastic inzamel container van gemeente zou enorm kunnen helpen  

 PLASTIC INZAMELEN 

 Plastic inzamelen 

 Plastic inzamelen , blik inzamelen . Inzamelmogelijkheid creëren. 

 Plastic inzamelen met aparte container eveneens als blik papier etc.. 

 Plastic inzameling 
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 Plastic inzameling (zie vorige vraag; \'schillenboer\') 

 Plastic inzamelpunten maken 

 Plastic kunnen scheiden aan huis 

 Plastic kunnen scheiden.  

 Plastic laten scheiden en blik ook 

 Plastic nog apart scheiden 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden  

 Plastic scheiden 

 PLASTIC SCHEIDEN 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden  

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden door gemeente het apart op te laten halen 

 Plastic scheiden en dan de grijze container minder vaak laten legen (waarom staat dit niet onder de 

opties?) 

 Plastic scheiden en in kunnen leveren. Gemeente perken met fruit bomen /struiken vullen.  

 Plastic scheiden van het andere rest afval 

 Plastic scheiden van overig afval en daar graag een aparte container voor die bij huis wordt opgehaald  

 Plastic scheiden via aparte container aan huis 

 Plastic scheiden zodra het mogelijk is 

 Plastic scheiden!! Scheelt nog meer afval.  

 Plastic scheiden, dus een plastic container 

 Plastic scheiden, liever bij de bron aanpakken! Geen/minder verpakte artikelen in plastic!! 

 Plastic scheiden. Hiervoor is een derde container nodig. 

 Plastic verminderen, hoeft niet te worden aangeboden om bijv groente en andere producten. Daarbij 
zouden we dit apart in willen zamelen 

 Plastic verpakking gescheiden inleveren als er een inleverpunt zou zijn. 

 Plastic verpakkingsmateriaal en drankkartons scheiden van overig afval 

 Plastic verzamelen in zakken die door de gemeente worden opgehaald. 

 Plastic Zuivel- en Sappakken gratis apart inzamelen 

 Plastic, melk/sappakken kunnen scheiden 

 Plastic, sap/melk pakken en blik apart inzamelen 

 Plastics apart inzamelen 

 Plastics scheiden en de gemeente zou dat mogelijk moeten maken ergens in het dorp bv net zoals 

papier scheiden . De gemeente zou gratis gelegenheid moeten bieden om karton en papier te scheiden 
door containers neer te zetten. Nu komt slechts een keer per maand een ophaal dienst langs 

 PMD inzamelmogelijkheid in eigen gemeente 

 Proberen van verpakkings plastic af te komen daar dat ons afval is. 

 Produkten kopen zonder plastic verpakking 

 Pruducenten verplichten om minder verpakkingsmateriaal te produceren. 

 Recyclen door te composteren. De gemeente zou mogelijkheden hiertoe kunnen faciliteren. 

 Recyclen van overtollige spullen 

 Reduce the plastic packaging in the supermarkets 

 Ruim bij wandeling of fietstocht regelmatig gevonden afval op of spreek anderen aan die vuil achter 

laten. 

 Ruimere openingstijden grofvuil om daar meer gescheiden afval heen te kunnen brengen als dat 
dichterbij niet mogelijk is. 

 Ruimte in straat om groenafval neer te leggen 

 Sappakken, plastic en blik scheiden, als de gemeente hiervoor goede voorzieningen treft, naast de 

glascontainers! 

 Scheiden van ander afval 

 Scheiden van plastic afval lijkt mij een goede toevoeging om afval te verminderen 

 Scheiden van plastic en drank/zuivelkarton 

 Scheiden van plastic en drinkpakken 

 Scheiden van plastic in een afzonderlijke bak 

 Sorry bij mij is de afvalscheiding al maximaal, kan niet beter. 

 Spaarzaam en duurzaam gebruikmaken van hulpgoederen/ gereedschap ed en de betere 
kwaliteitsproducten kopen 
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 Spullen die niet meer gebruikt worden naar de kringloop brengen of aanbieden op marktplaats 

 Statiegeld op blikjes en alle flesvormen 

 Statiegeld, beter voorlichting, hoge boetes voor afval op straat gooien; te beginnen bij cigarette 
peuken, plastic flessen, wikkels enz. 

 Stimuleren lokale producten zonder verpakking. Stimuleren lokale herstelcentra kleding, schoenen, 

klein huishoudelijk, etc. Opzetten (regie op) duurzaamheidsprogramma met voorlichting voor 
ondernemers en hun klanten (inwoners gemeente). 

 Supermarkten ontwijken die groente en fruit in plastic verpakken. Het zou fijn zijn dat er niet alleen 

aar de consument wordt gekeken maar ook naar de producent en de regelgeving aangaande hygiëne 
als het om verpakkingen gaat. Ook ben ik groot voorstander van de markt 

 Tuinafval kunnen we nu alleen op donderdagmorgen inleveren. Graag uitbreiden. 

 Twee keer per jaar gaan de takken van de struiken naar de kant van de weg zodat er houtsnippers 
van kunnen worden gemaakt. 

 Vaste plekken in eigen buurt waar klein chemisch afval kunnen inleveren, net als bijvoorbeeld bij 

lampen, batterijen en kleine elektrische apparaten nu het geval is. Moet nu lang zelf bewaren en denk 
dat veel mensen dit teveel gedoe vindenen dan bij huisvuilgooien of wellicht door riool spoelen.  

 Verbod in supermarkten op overbodig verpakkingsmateriaal. 

 Verbod op onnodige verpakkingen zou enorm goed helpen (dus rijksoverheid/ EU) 

 Verdere splitsing van de afvalstroom 

 Verkopen/weggeven wat niet meer gebruikt wordt. Nog meer afval scheiden 

 Versnipperen plastic 

 Verzamelen van drink/melk/vla/yoghurtpakken verzamelen. Geen container hiervoor. 

 Via de gemeente de mogelijk om plastic in te leveren en sappakken e.d apart 

 Via plastic/metaal container route invoeren door gemeente 

 Waar kan plastic heen 

 Wat een rare vraagstelling! alsof het uitsluitend van de burger kan en moet komen! de gemeente Het 

Hogeland biedt bijvoorbeeld geen aparte plastiekinzameling aan, wat zeebeer nalatig is 

 Wat het meest verdwijnt in onze prullenbak: Luiers, de bussen van de babyvoeding, broodzakken, 
plastic bakjes van hummus tot aan margarine. Yoghurtemmers, flessen van wasmiddel en shampoo’s. 

Zouden al die flessen, emmertjes en zakjes niet ingezameld kunnen worden voor hergebruik? Dit doen 
ze bij De Nieuwe Weg in Groningen ook met het wasmiddel. Dat moet toch haalbaar zijn? En luiers 

kunnen worden hergebruikt (zie nieuwsitem Pampers), dus daar kan ook een inzamelpunt voor. Wij 
gaan over op wasbare luiers, korting op voorzichtigscursus daarover zou fijn zijn! En ohja, 

sigarettenfilters vind je overal en zouden verboden moeten worden. Als de vuilniswagen langs is 
geweest, ligt onze oprit en jaag bezaaid met microplastic, peuken en andere kleine troepjes van 

andere mensen. De manier van ophalen mag dus ook veel zorgvuldiger!  

 Wat ik kwijt moet en in de container past gaat er in 

 Wat mij betreft plastic apart inzamelen met plastic-containers. 

 Wat ons opvalt is dat er vooral op stormachtige dagen of op regenachtige dagen het voorkomt dat een 

container omvalt of tijdens het legen van een container er producten wegwaaien en dus in de natuur 
belanden. Dit duurt weken/maanden voordat het is opgeruimd. Ook met oud papier. Deze wordt 

eenmaal in de maand opgehaald. Het komt geregeld voor dat zij papier laten liggen. En dat het dus 

voor vervuiling zorgt. Wij proberen bijvoorbeeld frisdrank zoveel mogelijk in flessen te kopen die wij 
kunnen inleveren in de winkel, zodat wij deze niet in de container hoeven te gooien. Wij zouden het 

niet erg vinden als melk, vla, Yoghurt in glazen potten of flessen terug komen in de winkel. Wij vinden 
dat er meer gecommuniceerd moet worden hoe iets kan en hoe wij als bewoners van het Hogeland 

een bijdrage kunnen leveren. Waar wij ook benieuwd naar zijn is hoe de best practice gemeente het 

afval gereduceerd heeft naar het mogelijk haalbare  

 We lopen kwaliteitsspul, zodat we lang mee doen 

 Wij doen al heel veel en ik zou heel graag willen dat er niet zoveel spullen in plastic wordt verpakt in 
de winkels 

 Wij kopen nieuw en doen er dan heeeeel lang mee.Ik deel of leen niet aangezien ik het dan vaak kapot 

terug krijg terwijl ik er zelf jaren mee toe kan. 

 Wij scheiden zelf al papier, gft, glas van huisvuil. Een container voor plastic afval zou nog een optie 
zijn. 

 Wij scheiden zelf plastic apart dat scheelt al heel veel 

 Wij verzamelen plastic en brengen het naar een verzamel punt 

 Wormenhotel, boeken en eetruilkastjes, weggooirestaUrant, moestuinlessen of hulp op de 
tuincomplex, ruil/leenplek van spullen, autodelen opstarten in het dorp,  

 Zie hiervoor; groentetuin, fruitteelt, zelf composteren, consuminderen etcetera. 

 Zo min mogelijk kopen.  

 Zo veel mogelijk scheiden 

 Zo weinig mogelijk in de grijze container doen 
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 Zo weinig mogelijk kopen dat idioot verpakt is Nu zag ik beschuiten en krentenbollen in een plastic 

bakje in een zak verkocht worden Dan koop ik deze producten niet  

 Zoekende, wat kan de gemeente doen? 

 Zorg voor een container voor plastic afval of de mogelijkheid dat je dit in kunt leveren bij gemeente 

 Zorgen dat bedrijven minder verpakkingsplastic gebruiken 

 Zorgen dat bedrijven producten niet dubbelverpakt aanbieden 

 Zorgen voor meer gedifferienteerde containers 

 Zou graag een millieuboer zien 

 Zou graag pakken en plastic apart inzamelen 

 Zou graag plastic apart willen afscheiden  

 Zou graag plastic willen scheiden 

 Zou graag plastic willen scheiden doormiddel van een aparte container. Dit hebben veel gemeenten 
behalve die van mij 

 Zou graag statiegeld op flessen terugzien, net als vroeger. 

 Zou het niet weten 

 Zou het niet weten. Tips zijn welkom 

 Zou plastic wel willen scheiden en eventueel drinkpakken e.d. 

 Zoveel mogelijk geen plastic en dingen weggeven in plaats van weggooien 

 Zoveel mogelijk natuurproducten ipv kunstmatige producten (bijv. geen kant en klaar maaltijden) 

 Zuinig zijn op spullen, en niet eerder iets nieuws kopenvoor het af is. 
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Vraag 16: Wat zijn voor u redenen om uw tuinafval niet altijd te scheiden? 

Anders, namelijk: 

 Alleen als er teveel is wat in 1 week gehaald wordt en de grijze is op dat moment niet vol, dan 

verdwijnt er iets in de grijze container 

 Als het een klein beetje is duurt het te lang voordat een container vol is  

 Andere bestemming  

 Bij warm weer last van maden en vliegen 

 Blijft in de tuin 

 Compost bak, 

 Compostbak 

 Composteer 

 COMPOSTEER ZELF 

 Composteer zelf 

 Composthoop 

 Composthoop 

 Compostvat 

 Contaminatie bv japanse duizenknoop 

 Doe ik op mijn composthoop 

 Duurt maanden voordat deze vol is 

 Eigen compostbak en zelf versnipperen van tuinafval. Dit gooien we weer op de tuin. 

 Eigen compostering 

 Eigen composthoop 

 Eigen composthoop 

 Eigen composthoop 

 Eigen gebruik 

 Eigen komposthoop 

 Gaat bij ons op de composthoop 

 Gaat in de compost bak 

 Gaat op de mestvaalt 

 Gebruik zelf 

 GEEN 

 Geen tuin onderhoud 

 Groene container reeds vol 

 Heb alleen gras 

 Heb bijna geen tuinafval dus dit scheid ik wel maar de bak staat maar 3 keer per jaar bij de weg 

 Heb een groene container 

 Heb geen tuin alleen bloempotten 

 Heb ik niet 

 Heb maar weinig tuinafval 

 HEB TE WEINIG OM TE SCHEIDEN 

 Heb zelf composthoop. 

 Het gaat op de composthoop 

 Het is te weinig om apart in te leveren 

 Het tuinafval van ons kan genoeg in de groene container 

 Het wordt nooit apart opgehaald 

 Ik ben slecht ter been en kan het zelf niet goed glas naar glasbak en zo brengen. Oud papier zie ik 

nooit bij straat liggen durf en kan ik ook niet bij de weg zetten. Dus grotendeels omdat ik slecht ter 
been ben door evenwichtstoornis. 

 Ik composteer het zelf!!!!! 

 Ik doe alles in de compostbak 

 Ik doe tuinafval op de composthoop of in de groene container 

 Ik gooi het op eigen composthoop  

 Ik heb een composthoop 

 Ik heb een composthoop dus biedt het niet aan 

 Ik heb een te grote container ervoor 

 Ik heb geen tuinafval ,hovenier neemt het mee 

 Ik heb ook een andere afvoerroute 
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 Ik heb zoals veel van mijn buren veel groen afval en dit past niet allemaal in de twee groene 

containers. 

 Ik komposteer dit al sinds ik in 1978 hier ben komen wonen 

 Ik zou het in de grkene  

 In de winter is er geen tuinafval. Voor alleen schillen is de container dan veel te groot. 

 In de winter minder tuinafval en dan gooi ik het wel eens in de grijze container 

 In het voorjaar heb je meer tuinafval, dan is het soms te weinig. 

 In sommige periodes is de groene container veel te klein, vanwege veel snoeiafval uit de tuin. Vroeger 
werd grof tuinafval eens per maand apart opgehaald, dit zou ik graag weer terug zien! Wij hebben 

geen kar om het zelf weg te brengen.  

 Indien de groene container volzit gooi ik wel eens wat in de grijze 

 Inleveren kan niet in het dorp en zonder aanhangwagen is het naar Usquert brengen geen optie. 

 Je doet je best 

 Komt bij ons op de composthoop 

 Kosten in de milieustraat 

 Materiaal wat moeilijk verteerd bv takken 

 Meerendeel zelf composteren 

 Meestal in de groene container, bij groot tuin onderhoud naar de gemeente met een kar 

 Meestal op composthoop, zadendragende planten en keukenafval meestal in groene container. 

 Mogelijk heden 

 Neemt mijn tuinman mee. 

 Niet nodig, scheiding gaat bij de Milieudienst en is beter 

 Past vaak in de grote container 

 Per ongeluk in grijze container beland 

 Plastic, sap pakken apart sorteren.  

 Probeer het in eigen tuin te verwerken 

 Roerbakken etc. Gaan in de groene container. Het meeste komt op de composthoop. 

 Sommige onkruiden wil ik niet in mijn composthoop. Stekelige struiken wil ik niet door de 
versnipperaar. 

 Soms in grijzecontainer 

 Soms is er nog plek in de grijze container als die bij de weg gaat en doe ik het daar nog even bij in 

 Soms komt het zo uit, gemakzucht voornamelijk  

 Soms veel snoeia 

 Soms zit de container te vol en volgt er nog geen leging, dan gebeurd het uit nood 

 Te veel mag niet in groene container 

 Te veel tuinafval, wordt wel gebracht naar Afvalverwerking 

 Te weinig ruimte in de groene container bij bijvoorbeeld heg knippen 

 Te weinig tuinafval om een groene container mee te vullen. Dan ben ik een half jaar verder. 

 Thuis een tuinafvalhoop 

 Tijdelijk te veel voor de groene bak 

 Tuinafval gaat in groene container of wordt thuis gecomposteerd 

 Tuinafval gaat in onze compostbak 

 Tuinafval wordt gescheiden door het in de groene container te doen of op de composthoop te gooien 

 Verbranden 

 Verwerk het zelf 

 Wanneer er veel snoeiafval is 

 We composteren het zelf 

 We hebben 2 compostbakken 

 We hebben een groete tuin, de groene container is al snel vol. 

 We maken het klein zodat er elke keer een beetje in de grijze container kan, naar de vuilstort brengen 

kost ook weer geld 

 We verwerken het op de boerderij 

 Weinig afval en dan maar in de grijze 

 Wel zinvol om te scheiden 

 Wij composteren zelf ons tuinafval 

 Wij hebben een composthoop 

 Wij hebben een groene container 

 Wij hebben een heel grote tuin. We hebben ook meerdere composthopen, maar daar mag niet alles 
op, zoals takken en plant3n met niet gewenst zaad. De groene bak is bij ons bijna altijd h3l3maal vol, 

3n dan gaat er wel eens wat in grijze bak. 
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 Wij hebben een kleine tuin en daarom gebruiken wij onze groene container 2x per jaar ,voorjaar en 

herfst. 

 Wij hebben ook een compostcontainer 

 Wordt gecomposteerd 

 Wordt in 90% gescheidenaangeleverd 

 Xxx 

 Zelf compost gelegenheid 

 Zelf composteren 

 Zoveel heb ik niet. 

Vraag 17: Wat zijn voor u redenen om uw keukenafval (groente, fruit, 
etensresten) niet altijd te scheiden? 

Anders, namelijk: 

 Afvalemmer staat in keuken dat is makkelijker dan naar groene container lopen  

 Alle etensresten gaan naar de kippen. 

 Alle keukenafval gaat op de composthoop. Behalve aardappelschillen. Die gaan gedroogde in de 
groene container. 

 Alleen bij warm weer 

 Als appartement bewoner 1 gezamenlijke container  

 Als er in de groene container niet voldoende afval zit om bij de weg te zetten, dan gaat het in de 
grijze, omdat het anders gaat stinken (alleen \'s winters) 

 Als het erg stinkt doe ik het in de container die het eerst wordt geleegd 

 Als het erg warm is gooi ik etensresten(botten of vlees wat over is) in lege pakken en die plak ik dicht 

ivm maden. Vind ik zoooooooo smerig 

 Als het warm is doe ik het in de grijze ivm stinkerd en maden..... 

 Bij 30°C 

 Bij een warme zomer wordt het vergeven van maden, smerig dus.  

 Bij huis geen gelegenheid voor 

 Bij warm weer last van maden en vliegen 

 Bij warm weer ter voorkoming maden in container! 

 Bij warme periodes doe ik het in de bak die het eerste geleegd wordt 

 Compost 

 COMPOSTEER ZELF 

 Composteer zelf 

 Composteren het zelf of naar de kippen 

 Composteren zelf 

 Composteren zelf 

 Composthoop 

 Composthoop en groene container 

 Composthoop en naar de kippen 

 Container te groot voor gft-afval, maar het gaat wel vreselijk stinken en in de zomer fruitvliegjes. 

 Dan zou elke week de groene container geleegd moeten gaan worden! Anders wordt het 1 grote stink 

bende en alleen maar last van ongedierte.  

 Dat gaat in de groene container 

 De container wordt vies van de etensresten en gaat stinken, zeker bij warmer weer. Ik gooi normaliter 
het keukenafval (en ander afval in een pedaalemmerzak en dan in de grijze container.) 

 De groen container gebruik ik alleen voor tuinafval omdat keuken afval gaat stinken. 

 De groene container zit altijd al vol met tuinafval 

 De honden vinden het lekker 

 Deels compostbak. de rest bij grijs 

 Dit doe ik in de groene container 

 Doe het altijd in mijn compostbak 

 Doe ik op mijn composthoop 

 Doe ik soms 

 Doe ik zoveel mogelijk 

 Een apart afvalbakje voor schillen ed ophet aanrecht is niet fris zeker niet met warm weer 

 Een groene container in huis vind ik vies. 

 Eigen compostering 
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 Eigen composthoop 

 Eigen composthoop 

 Eigen compostvoorziening 

 Eigen gebruik 

 Er zijn gezamenlijke containers voor de bewoners waar alles in moet 

 Erbij in de groene container gaat heel erg stinken dus niet altijd een optie 

 Etensresten in groene container, rest op compost 

 Flat, slechts 1 container voor alles 

 Gaat in de compost bak 

 Gaat in de gft container 

 Gaat in de zak in de grijze container omdat ik geen losse etensresten in de groene container wil ivm 

mogelijk maden er. 

 GAAT IN GROENE CONTAINER 

 Gaat naar de kippen 

 Gaat naar hertenkamp 

 Gaat op de compost 

 Gaat soms per ongeluk 

 Gaat stinken, met name in de zomer. 

 Gaat vrijwel allemaal op de composthoop op de moestuin. 

 Gebruik geen groene 

 GEEN 

 Geen afval 

 Gekookt voedsel / citrusschillen kunnen niet op composthoop 

 Gekookte etensresten gooi ik in de grijze container, rest rauwe in mijn biobak of in de groene. 

 Gemakzucht als alle groen in plastic zit 

 Gewoon luiheid.  

 Graag niet goed gelezen. Alle gft in de groene container 

 Grijze container wordt ook nog eens na gesorteerd  

 Groencontainer wordt vnl gebruikt voor tuinafval. Etensresten hierin vind ik geen fris idee 

 Groene al vol en gemak 

 Groene container is niet altijd vol. Begint dan te stinken dus maar ledigen, vaak niet vol. Betalen wel 

volle pond voor lediging 

 Groene container vaak vol met tuinafval 

 Groente en fruit afval gaat op de composthoop 

 Grootste deel gaat in de compostvat. Niet alles hoort daarin 

 Grote gemeenschappelijke container voor negen bewoners 

 Heb een groene container 

 Heb maar weinig keukenafval 

 HEB NIET ZOVEEL AFVAL, TEVEEL GEDOE MET KLEINE KLIEKJES 

 HEB TE WEINIG 

 Heb te weinig gft afval voor een container. 

 Heb weinig afval. In de zomer gaat het in de groene container, in de winter ook wel in de grijze. Het 
zijn maar een paar aardappelschillen en wat fruitschillen. Als mik dat in de groene container stop is die 

over een half jaar nog niet vol. In de zomer zit er ook gras en snoeiresten in de groene container 

 Heel weinig in hoeveelheid 

 Hele kleine hoeveelheid 

 Het gaat in de compost vat. 

 Het is bij mij te weinig om te scheiden. Groene container gebruik ik niet. Tuinafval gooi ik op een 

composthoop. 

 Het is nauwelijks de moeite, grote hoeveelheden gaan op onze eigen composthoop 

 Het is niet altijd mogelijk, zoals op mijn werk en ik neem geen schillen van fruit weer mee naar huis.. 

 Het is vooral s’zomers een vieze boel, daardoor komen er maden in je groene container 

 Het soms het gemak is om het in de vuilnisemmer in de keuken te gooien i.p.v. naar buiten te lopen 

naar de groene container. 

 Het stinkt en trekt ongedierte aan 

 Het tuinafval en groene 

 Hier ligt belangrijk handelings punt naar mijn idee. Het moment waarop het vrijkomt en de situatie in 
de woning. Als ik bezig ben met eten koken wil ik niet met mijn handen aan de vuilcontainer komen. 

Voor de maaltijd wil ik alle afval van het aanrecht hebben. In mijn keuken kan ik niet zomaar een gft 
afval bak aanbrengen zonder dat deze gaat stinken. De voor de hand liggende optie is de verzamel 
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afvalemmer in de keuken. Naast mijn prive keuken draai ik ook nog een proffesionele keuken, daar 
speelt probleem op veel grotere schaal en met grotere hoeveelheden.  

 Idd vooral in de zomer een maden probleem.  

 Ik scheid het volgens voorgeschreven regels 

 Ik composteer het zelf!!!!! 

 Ik dacht dat bedorven etensresten in de grijze container hoorde 

 Ik doe alles in de compostbak 

 Ik gebruik de groene container hier. 

 Ik gooi wat in de compostbak,geef resten aan vogels,of herten,alleen bij zeer warm weer doe ik het in 

de grijze 

 Ik heb een compost ton 

 Ik heb een composthoop dus biedt het niet aan 

 Ik heb een speciaal bakje dat ik in de gezamenlijke gft-container moet legen, maar omdat ik aan het 
eind van een gang woon, heb ik soms geen tijd of zin om met dat bakje op en neer te lopen 

 Ik heb geen groene container 

 Ik heb geen groene container, veel gaat op de composthoop, naar de kippen 

 Ik heb zo weinig keukenafval, dat het maanden kost om de groene container vol te krijgen 

 Ik komposteer dit al sinds ik in 1978 hier ben komen wonen 

 Ik vind het niet kloppen dat je daar zoveel voor moet betalen! 

 Ik wil geen maden in mijn huis. Kan moeilijk etensresten, en afval van katten in de tuin deponeren. 

Ervaring heeft mij geleerd dat etensresten(ook van katten) een explosie van maden veroorzaakt.  

 In de winter duurt het te lang voordat de groene container vol is 

 In de winter is er geen tuinafval. Voor alleen schillen is de container dan veel te groot. 

 In de winter minder tuinafval en dan gooi ik het wel eens in de grijze container 

 In de winter niet altijd zin om naar de container te lopen 

 In de zomer is 2 weken te lang ivm maden 

 In de zomer: stank en ongedierte 

 Is hier een aparte bak voor?  

 Keukenafval gaat ook naar de composthoop 

 Kippen 

 Kleine dingen zoals theezakjes gaat in afvalbak. ik wil dit niet op het aanrecht ivm ongedierte 

 Kleine hoeveel heden 

 Kleine restjes  

 Komt bij ons op de composthoop  

 Komt er niet altijd van 

 Komt in de composteerbak 

 Komt in een compostbak 

 Laksigheid 

 Luiheid :( 

 Meestal doe ik het wel 

 Meestal op composthoop, zadendragende planten en keukenafval meestal in groene container. 

 Meeste gaat op composthoop, rest in groene container 

 Melkpakken bv : geen mogelijkheid om te scheiden 

 Misschien gemakzucht? 

 Niet altijd bewust van 

 Om maden in de zomer te voorkomen 

 Omdat het slechts een klein deel van het afval betreft en onze groene container achterin de tuin staat 

(moet door het huis heen) gaat dit mee in de grijze container 

 Ondergrondse containers 

 Ook te weinig om aan te bieden in een voor mij te grote groene container 

 Op de compost trekt het ratten aan. Het gaat alleen in de container als de kippen het niet kunnen eten 

en het zo weinig is dat er geen maaltje meer bij zit. 

 Op eigen composthoop 

 Per ongeluk in de gauwigheid 

 Per ongeluk verkeerde bak 

 Slecht ter been door evenwichtstoornis 

 Sommige dingen in de compostbak wat er niet in kan in de grijze container 

 Sommige etensresten vallen niet onder groenafval 

 Soms gemakkelijker, in huis geen aparte afvalscheiding dus groenteafval brengen we altijd naar 

buiten. In huis geen geurvrije mogelijkheden 
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 Soms heb ik net alles buiten in de groene container gegooid, zie ik nog 1 klein dingetje (bijv. 

theezakje liggen). Die gooi ik dan in de (grijze) vuilnisbak die ook in de keuken staat. Vooral als het 
koud is, de container staat buiten... 

 Soms is het even handiger om groente afval in de afvalbak in de keuken te doen als je druk bent. 

 Soms komt het in grijze container terecht 

 Soms liggen de (kleine) restjes al in de vuilniszak voordat ik heb bedacht dat het in de groene 
container had gekund 

 Soms te weinig ruimte 

 Soms vergeet ik het 

 Soms zit het al in de grijze container voordat ik het in de gaten heb 

 Te weinig afval 

 Te weinig in de week 

 Te weinig om in de groencontainer te bewaren 

 Te weinig van dit soort afval 

 Troep in de container, nattigheid rot 

 Tuinafval in de groene bak 

 Vaak kleine hoeveelheden 

 Vergeet het soms 

 Vergeet het soms, dan in prullenbak binnen ipv buiten in gft container 

 Verwerk het zelf 

 Via onze groene container 

 Vies om lang te bewaren. En het wordt niet apart opgehaald in Bedum  

 Vleesresten alleen 

 Wanneer het om zeer kleine volumes gaat 

 We hebben 1 prullenbak in huis. Vanuit daar gaat het in een vuilniszak in de schrijf. Afval scheiden 

begint in huis en daarna gaat het naar de container.  

 We hebben 2 compostbakken 

 Wij gebruiken onze groene container niet want als het te lang staat begint het te stinken. 

 Wij hebben een composthoop 

 Wij hebben geen groene container 

 Word aan de varkens gevoerd 

 X 

 Xxx 

 Zelf composteren 
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Vraag 18: Wat zijn voor u redenen om papier en karton niet altijd te scheiden? 

Anders, namelijk: 

 + 

 Alleen bepaalde zeepdozen 

 Als er meerdere matrialen in verwerkt zit is het meer moeite om het te scheiden. 

 Als er veel plasic aan vast zit.  

 Als het smerig is 

 Als ik het gebruik om afval in te doen, g aat het in de grijze container 

 Als ik het hergebruikt heb voor bijvoorbeeld bij schilderwerk 

 Alweer dat het vrij ver weg is (spar en voetbalveld) en die containers zijn vaak vol. Ook ligt er enorm 
vaak rest afval om heen. Daarom zou ik het prettiger en schoner vinden als er per huis een aparte 

kliko komt voor papier. Veendam en assen doen ze dat.  

 Belangrijke papieren 

 Bevat soms ook voor een gedeelte plastic 

 Bij oud papier 

 Dat doe ik met smerig papier en karton of wat geplastificeerd is 

 Dat scheiden we wel 

 De papiercontainer zit soms te krachtig dicht, en is soms vol 

 Dit doe ik meestal wel 

 Dit ging om theezakjes en toilet rollen. Dat zijn de enigste die ik niet scheid 

 E moet er voor gaan autorijden en dat is ook een belasting voor het milieu 

 Er moet gewoon net als in de gemeente zuidhorn gedaan worden! Aparte vrachtwagen met aanhanger 

waar je je plastic afval en glas enzo aan de weg kunt zetten en dat word dan weer later opgehaald en 
er worden weer lege plastic zakken klaar gelegd voor het plastic afval  

 Er staan soms persoonlijke gegevens op 

 Gebeurd alleen af en toe bij verpakkingen die je uit elkaar moet scheuren; plastic folie bij karton. Is 

luiheid 

 GEEN 

 Geen reden  

 Grootste bezwaar is frequentie van afhalen en de enorme hoeveelheid die ongevraagd bij de huizen 

aangeleverd wordt. Het zou de folderende bedrijven verplicht moeten om digitaal folders aan te te 
leveren met een digitale ja/nee sticker. Hoeveel kg van het papier afval zijn eigenlijk al die folders per 

week? En, een papier afgeef plaats naast de glasbak zou al enorm schelen als het mij aangaat 

 Het gaat dan om kleine papiertje 

 Het gaat om privé info 

 Het komt heeeeeel zelder voor. 

 HET ZIT SOMS ERGENS AAN VAST 

 Ik scheid bijna altijd het papier. Alleen enkel dat ik bijvoorbeel een knorr maaltijdpak bij de 

afvalcontainer gooi. Gaat vaak ook heel onbewust.  

 Ik vergeet het wegbrengen heel vaak. Ik verzamel het wel apart en meestal neemt mijn vader het dan 
mee. Maar soms kwak ik het in de container als ik geen ruimte meer heb 

 Ik weet niet altijd wat bij het papier hoort zoals bijv, vette pizzadozen of papier met een plastic lijkend 

laagje 

 Ik weet niet welk papier en karton erbij mag 

 In principe doe ik alle oud papier apart, maar er zal ongetwijfeld wel wat tussendoor glippen, vandaar 
dat ik koos voor \"meestal\" 

 Kleine stukken papier gaan soms mee de grijze container in 

 Kleine verpakkingen waar ook plastic aan zit gaan vaak bij het huisvuil 

 Mijn huisgenoten gooien soms papier, samen met ander afval in hun prullenbak en dat ga ik niet 
scheiden als ik het weggooi. Verder maken we wel zoveel mogelijk gebruik van het scheiden van afval. 

 Mijn vriend gooit het vaak in de grijze bak 

 Omdat de pizzadozen niet in oud papier moeten en aan sommige karton zit ook plastic 

 Onachtzaamheid. Soms gooi ik het achteloos in de normale prullenbak 

 Papier gaat soms om ander afval heen, bijv. blikjes met scherpe randen, en dan in de grijze bak 

 Papier hen ik altijd wel in een doos, wordt opgehaald voor mn huis! 

 Papier is soms besmet en niet geschikt om apart in te leveren 

 Papier met persoonlijke gegevens gaat verscheurd in de afvalbak, niet in papiercontainer, de rest 

scheid ik wel 

 Papier waar naam/adres en/of bankrekeningnummer op staan gooi ik niet bij oud papier dat in gooi ik 

niet in een voor ieder toegankelijke container  
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 Papier/karton welke gedeeltelijk plastic bevat gaat mee met de grijze container 

 Papieren verpakkingen zijn soms vuil! 

 Per ongeluk al in vieze bak 

 Plastic en paier zijn soms één 

 Privacy gevoelig. 

 Privé info op papier gaat versnipperd in de grijze. 

 Privé informatie niet in algemene oud papierbak 

 Privepapieren gaan in grijze container, bij ophalen oud papier waait er wel wat over straat 

 Scheid papier wel 

 Slecht ter been door evenwichtstoornis 

 Sommige papieren gaan versnippert in de vuilniszak 

 Soms belanden kleine papiertjes zoals bonnetjes in de restafvalbak vanuit gemak 

 Soms een persoonlijke brief in stukjes in de gewone prullenbak ipv oud papier waar het in een open 
container geplaatst moet worden 

 Soms gooi het kleine stukjes karton/papier in de grijze container voor je er erg in hebt. Maar 90% 

gaat wel goed.  

 Soms is het papier zo vies dat het niet eens bij het oud papier mag, of glossy dus waarschijnlijk 
geplastificeerd. Ofwel niet voor hergebruik geschikt! 

 Soms te vies of te klein dan gaat het in de afvalemmer 

 Soms zit er plastic of etensresten aan papieren verpakkingen. Bv. pizzadozen 

 Te smerig voor oudpapier 

 Vaak een combinatie met ander materiaal 

 Vergeet het soms gewoon  

 Vergeet het soms om te scheiden 

 Vertrouwelijke papieren 

 Vieze omstandigheden 

 Vrouw en kind zijn hier niet altijd even goed in. 

 Wanneer er plastic aanzit wordt het bij het grijze afval gegooid. 

 Wanneer ik kleine stukjes karton of papier heb, gooi ik het uit gemakzucht in de grijze container.  

 We moeten het wegbrengen met de auto en daar is niet altijd een goed moment voor omdat mijn man 
de auto mee heeft naar zijn werk. Papierbak bij het zwembad is beperkt open. Heel vervelend 

 Wij scheiden wel 

 X 

 Xx 

 Xxx 

 

 

Vraag 19: Wat zijn voor u redenen om glas niet altijd te scheiden? 

Anders, namelijk: 

 9 van de 10 x in de glasbak  

 Af en toe gemakzucht 

 Als er bijvoorbeeld nog veel olie inzit vd gedroogde tomaten en vergelijkbaar.  

 Als het glas gebroken is 

 Als het in kleine stukjes is gevallen gaat het in de grijze container i.v.m. gevaar op letsel. 

 Als het kapot is gegaan 

 Als het kleine stukjes glas zijn of juist grote stukken is het lastig om dit in de glasbak te deponeren 

zonder jezelf te bezeren 

 Als het niet in de glasbak past, ruiten ed 

 Als ik het potje niet goed schoon / leeg krijg. 

 Besmet glas kan niet nabij ingeleverd worden. 

 Betreft alleen scherven 

 Betreft specifiek glas; flessen gaan altijd in de container mits het gebruikt is bij verfwerk 

 Bijna geen glas afval 

 Bijna geen glas afval 

 Door te benadrukken dat het afvalprobleem grotendeels een aanbodprobleem is 

 Een enkele keer dat het niet gebeurt 
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 Er moet gewoon net als in de gemeente zuidhorn gedaan worden! Aparte vrachtwagen met aanhanger 

waar je je plastic afval en glas enzo aan de weg kunt zetten en dat word dan weer later opgehaald en 
er worden weer lege plastic zakken klaar gelegd voor het plastic afval  

 Gebroken ronde stukken die niet in de vlakke container passen 

 Gebruik heel weinig glas 

 Geen glasbak bij de supermarkt aanwezig. super onhandig 

 Geen idee 

 Geen reden. Er staat een glasbal bij mij is de buurt 

 Glas wat kapot gevallen is wordt opgeveegd en gaat mee met de grijze container 

 Glasbak is geregeld overvol 

 Gooi weinig glas weg 

 Grote gemeenschappelijke container voor negen bewoners 

 Heb amper glas 

 HEB TE WEINIG 

 Het gewoon glas lever ik in vlak glas vaak niet  

 Het meeste gaat naar de glasbak, alleen glasscherven belanden in container ivm veiligheid 

 Het meeste wordt naar de glasbak gebracht.  

 Het zit nog helemaal vol, maar is over datum 

 Ik gebruik vaak het potje voor het afgieten van overgebleven jus en ander vette vloeistof. Ik gooi het 

potje dan in de grijze container ipv de glasbak. 

 Ik gooi alleen flessen en potten in de glasbak, andere glazen producten dacht ik dat die er niet bij 

mogen 

 Ik gooi flessen e.d. altijd in de glascontainer 

 Ik heb bijna nooit glas  

 Ik heb bijna nooit glas afval, en dan gooi ik t idd in de grijze container 

 Ik heb niet zo veel glas 

 Ik zou het altijd in de groene container doen als deze vaker geleegd zou worden. We hebben 2 groene 
containers en deze zitten altijd vol, we hebben namelijk een grote tuin. 

 Kan alleen een glas zijn van mijn servies 

 Kapot glas 

 Kapot glas in grijs 

 Kapot glas waar je je handen aan pijn doet 

 Kapot glas wordt wel in de grijze bak gegooid ivm snij gevaar 

 Kapotte glazen etc gaan in de grijze container 

 Kleine glazen die moeilijk schoon te maken zijn 

 Meestal doe ik het wel 

 Moet je dat de glasbakken geleegd worden.zitten wel vaak overvol.en ja naast de afval bak zetten is 

ook geen optie en verband met overlast. 

 NIET ALLE GLAS MAG IN DE GLASBAK 

 Niet alles past door de opening van de glasbak, niet alles waar glas aan/in zit hoort in de glasbak 

 Niet alles past in glascontainer 

 Niet altijd zin om de potten schoon te maken of er gaat vet in en dan afgesloten in container. Vaak 

gewoon naar glasbak 

 Normaal glas scheiden we altijd, maar als er eens iets kapot valt gaat het in de grijze container. Maar 

gebeurt zelden 

 Ook hier de rotzooi om de bak heen met veel scherven. Nb ook wel eens omdat ik te lui ben hoor....  

 Plat glas in de grijze. Ander glas in de daarvoor bestemde bak. 

 Plat glas naar usquert en flessen in de glasbak 

 Restant jus/vet gaat in een potje en die gaat in de afvalemmer. kan nl niet door de gootsteen ivm 
verstopping 

 Scherven zijn soms niet te scheiden van ander afval waar het in ligt 

 Sinds deze week wel mee begonnen om het apart te verzamelen voor de glasbak. Begin is er. 

 Slecht ter been door evenwichtstoornis 

 Sommige soorten mogen in in glasbak 

 Soms als iets gevaarlijk stuk is of niet in de glasbak past. 

 Soms heb ik nog glas waar veel (verrotte saus bijv) in zit, dit gooi ik dan in container, de rest scheid ik 
wel  

 Soms is een potje zo vies dat ik schoonmaken teveel werk vind, bijvoorbeeld wanneer het is gebruikt 

voor verf. 

 Soms is er een stuk glas, die te groot is voor de glasbak bv een kapotte spiegel, te grote oude vaas. 

Dan vind ik het gevaarlijk om in stukken te maken voor de glasbak. 
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 Soms onbewut 

 Soms past plat glas niet in de glasbak 

 Soms per ongeluk in de vuilniszak 

 Te smering om te bewaren voor glasbak 

 Te veel glasscherven 

 Vaak gemakzucht. Prullenbak is dichterbij dan de glasbak. 

 Vergeet het mee te nemen 

 Vergeet het vaak mee te nemen 

 Waar is de bak?! voor glas 

 X 

 Xx 

 Xxx 

Vraag 20: Wat zijn voor u redenen om textiel (inclusief schoenen, gordijnen, 
kapotte kleding) niet altijd te scheiden? 

Anders, namelijk: 

 eigenlijk doe ik altijd in bestemde container, alleen als het eens een keer om 1 paar of 1 klein 
kledingstuk gaat wil ik het wel eens in grijze container doen. 

 Mijn partner brengt het textiel weg 

 / 

 Afval naar het inbrengstation brengen is duur en omslachtig door beperkte openingstijden 

 Alleen als het vies is 

 Alleen kapotte kleding, textiel gaat via container, overige via kledinginzamelbak 

 Alleen kapotte schoenen/gordijnen/kleding in grijze container, verder gaat het wel netjes naar 
kledingcontainers, daar willen ze toch ook geen kapotte schoenen/gordijnen/kleding binnenkrijgen??!! 

 Alleen kleine stukjes gaan in de grijze container, bv kapotte onderkleding, sokken 

 ALLEMAAL VERSLETEN, NIET VOOR HERGEBRUIK 

 Alles wat heel is gaat naar de kringloop. Kapotte schoenen worden weggegooid. Kapot textiel wordt 

gebruikt bij klussen en dan weggegooid. 

 Als appartement bewoner 1 gezamenlijke container 

 Als het 1 item betreft 

 Als het echt maar 1 sok is ofzo, doe ik die liever bij het restafval 

 Als het echt niet meer bruikbaar is 

 Als het echt versleten is 

 Als het kapot is gooi ik het soms in de grijze container, ik ging er vanuit dat ze daar weinig meer mee 
kunnen 

 Als het kapot is gooien we het weg anders gaat het naar de inzamelbak zodat het hergebruikt kan 

worden 

 Als het kapot is weet ik niet waar ik het kan inleveren 

 Als het niet herbruikbaar is (echt kapot) gaat het in de grijze container 

 Als het niet meer te gebruiken is 

 Als het niet voor hergebruik kan worden gebruikt  

 Als het stuk en onbruikbaar is gooi ik het weg  

 Als het te kapot is 

 Als het vies en/of vuil is. 

 Als het vies is, gooi ik het niet in de kledingcontainer 

 Als iets stuk is dan kan het niet hergebruikt worden  

 Als ik het al hergebruikt heb bv voor kluswerkzaamheden, en er is verf etc opgekomen 

 Als ik schoenen of kleding weggooi, dan is dat echt niet meer draagbaar. 

 Als kleding kapot is gaat het in grijze container 

 Als poetslappen gebruikt materiaal is soms te vies voor in de kledingcontainer 

 Besmet textiel mag niet apart worden ingeleverd. bv met verf of lijm 

 Betreft dan kleine reststukken 

 Bij hele kleine hoeveelheden 

 Dacht dat het in de grijze container hoorde 

 Dan is het ook te slecht voor de kringloop 

 Dan is het textiel erg vies 

 Dan is set kapotte kleding 
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 Dan ishet textiel stuk en ik denk dat dat niet in de kledingcontainer mag. 

 De bakken zijn te vaak overvol. 

 De inzamelbak is wel eens vol 

 De kleding bakken zijn altijd vol . 

 De laatste tijd scheiden we alle textiel. Er zijn nu bakken waar ook kleding in kan wat niet 100% goed 

meer is . Eerder gaf ik goede kleding weg en het andere gebruikten we meestal als poetslappen en die 

kwamen dan in de grijze container. Nu breng ik ook dat weg naar de zeecontainer in Groningen. Zij 
hebben een bak staan en krijgen dan geld ervoor voor hun stichting 

 De meeste oude kleding gaat naar de kringloop winkel 

 De textiel bak in Warffum is vaak kapot. 

 De textiel die weggegooid wordt is helemaal afgedragen en m.i. niet meer geschikt voor de huma-bak 

 Die lever ik altijd in de kledingcontainer 

 Dit doe ik meestal wel 

 Dit soort artikelen mogen niet in de bak 

 Door gebruik minder netjes om apart in te zamelen 

 Draag kleding helemaal tot deze versleten zijn 

 Eigenlijk altijd in de bestemde bak. Tenzij ik het snel kwijt moet en er plek is in de grijze voor hij 

geleegd word... 

 Er gaat wel eens iets per ongeluk tussendoor 

 Er is geen vodden container 

 Er is ook geen textielbak bij de buurtsuper of in mijn dorp überhaupt 

 Gaat op de mesthoop 

 Gebruik textiel als poetsdoek 

 Geen faciliteit om het gescheiden aan te bieden. 

 Geen idee waar het kapotte textiel ingeleverd kan worden. Bruikbare textiel wordt wel gescheiden 
ingeleverd 

 Geen reden 

 Geen reden 

 Geen zin om oud textiel eerst te moeten wassen (kost veel stroom) 

 Geen \" fan\" van de betrokken inzamelaars 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht om in container te doen 

 Gemeente faciliteert dit niet 

 Goede kleding scheiden we en wat stuk is in de grijze container. 

 Gooi alleen weg wat echt totaal versleten is 

 Grote gemeenschappelijke container voor negen appartementen 

 Grote hoeveelheden worden gescheiden, sokken en dergelijke in de grijzebak 

 Heb dit maar zelden 

 Heb nauwelijks textiel om weg te gooien 

 Herbruikbaar textiel gaat naar Zak van Max. Wat kapot is gaat in grijscontainer. Geen benul waar ik 
het anders zou moeten aanbieden 

 Het tuinafval gaat op de composthoop evenal de ongekookte groente producten.  

 Het beheer van de kledingcontainer is erbarmelijk. Jarenlang heeft er een sticker op gezeten van een 

organisatie die het niet meer deed. Hij was altijd smerig en ziet er ook nu vaak uit alsof er niets mee 

gebeurt. 

 Het gaat naar de goudgoed of als schoonmaakdoek 

 Het grootste gedeelte gaan in kledingcontainer 

 Het is na het afdanken ook echt niet meer bruikbaar. 

 Het is niet duidelijk wat wel en niet in de containers gedaan mag worden en waar ze staan en iedere 
container lijkt wel voor een ander doel. In winsum is voor leger des heils. Daar mogen bepaalde 

producten naar ons weten niet in gedeponeerd worden. Een kapotte onderbroek of een schoen waar de 
zool onder weg is, is in onze ogen niet herbruikbaar voor leger des heils. Het zou voor ons makkelijker 

zijn als iedere textiel container het zelfde is, of dat er duidelijk gecommuniceerd wordt wat waar in 
kan. Het zou makkelijker zijn als de textiel container bij de container staat voor het oud glas. Alle 

mogelijke los in te leveren afvalcontainers bij elkaar laten staan is in onze ogen makkelijk en kunnen 
wij er bewuster van worden om iets in te leveren. 

 Het is slechts een enkele keer dat ik bv een kapotte onderbroek in de grijze container deponeer 

 Het is soms zo kapot dat het niet meer hergebruikt kan worden. 

 Het is stuk en kan naar mijn idee niet weer gebruikt worden. 

 Het is te versleten voor hergebruik 

 Het voldoet meestal niet aan de gestelde eisen van inzameling 

 Het werd in de Humanitas container gedaan maar die staat niet meer in het dorp. 
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 Humanitas container  

 Ik breng het vrijwel altijd naar een container 

 Ik dacht altijd dat het nog goed bruikbaar moest zijn voor inzameling 

 Ik dacht dat als het te kapot is, niet meer werd hergebruikt en dus in grijze container kan 

 Ik dacht dat kapotte kleding niet in de kleding container mag 

 Ik doe he tzoveel mogelijk 

 Ik draag het \'af\', niet geschikt voor hergebruik 

 Ik ga niet voor 1 kledingstuk apart naar de kledingbak in het dorp 

 Ik gooi het weg als het kapot is 

 Ik heb het maar heel weinig en gebruik een deel ook voor de katten, als dat vies is gaat het in de 

grijze. 

 Ik weet het gewoon niet 

 IK WEET NIET WAAR HET 

 Ik weet niet waar ik kapotte kleding/ oude lappen geen kan brengen.  

 Ik wil alleen nette kleding voor hergebruik aanbieden, maar als men ook stukke kleding kan benutten 

ga ik dat voortaan doen 

 Ik wist niet dat gordijnen er ook bij horen. Kleding etc breng ik wel actief naar Humana bak 

 Ik wist niet dat ik kapotte kleding ook kan scheiden, laat staan waar ik dit dan kwijt kan/moet 

 Ik wist niet dat kapotte kleding aangeboden kon worden 

 Ik wist tot voor kort niet, dat echt kapotte kleding en zo in dezelfde stroom mag, nu wel en bewaar ik 

het tot ik een bak zie. 

 In welke bak mag gescheurde, afgetrapte schoenen en kleding? ik weet dat nette spullen in de textiel 
bakken mogen 

 Indien het erg vies is (bv oude kluskleding) 

 Is al teveel versleten 

 Is het beschimmeld, vervuild of zwaar beschadigd, gaat het in de grijze bak. Ik gebruik textiel en 
schoenen meestal helemaal op, en gooi ze vervolgens in de grijze bak. Spullen die nog goed zijn gaan 

naar de kringloopwinkel. 

 Is zeer vuil of heel erg versleten 

 Kan men echt niet meer gebruiken. 

 Kapoote spullen doe ik niet in de kledingbak 

 Kapot mag meende ik niet verzamelpunt 

 Kapotte kleding en schoeisel daar wil niemand meer in lopen 

 Kapotte kleding en schoenen kunnen niet in de container voor gebruikte kleding ect. 

 Kapotte kleding gaat in de grijze container en de kleding die nog hergebruikt kan worden gaat in de 

kledingcontainer voor recycling.  

 Kapotte kleding gooide ik in de grijze container omdat ik niet wist dat dit ook mocht  

 Kapotte kleding gooien wij in de grijze kliko 

 Kapotte kleding wordt door de inzamelaars niet geaccepteerd 

 Kapotte kleding/schoenen gooi ik weg, want bij kledingcontainers staat aangegeven dat dit niet in de 

containers moet 

 Kapotte schoenen e.d. mogen niet in de textielcontainer (staat op de container) 

 Kapotte schoenen gooien we in de grijze container. De rest gaat naar een tweede handswinkel of in de 

textielcontainer in het dorp 

 Kapotte schoenen in container en stoffen gebruiken als poets of afdek doek 

 Kapotte schoenen of kleding zijn niet welkom  

 Kapotte textiel gaat niet naar dekldingcontainer 

 Kapotte- of verfkleding in de textielcontainer gooien vind ik niet zo chique 

 Kleding altijd in bestemde depots, schoenen soms niet, liever niet in de hergebruik. 

 Kleding Co tainer is vaak vok 

 Kleding die niet hergebruikt wordt, kan ik dat ergens anders kwijt dan de container? Geen idee 

 Kleding wat nog goed is gaat naar de container maar wist niet dat de rest ook in de container kan 

 Kleding wel, schoenen en laarzen niet altijd 

 Kledingbak is te vol 

 Kledingbakken meestal al vol 

 KLEDINGCONTAINER VAAK VOL 

 Kledingcontainer vaak vol 

 Kleine dingetjes die je niet in de 

 Komt er niet altijd van, bakken zijn vaak vol 

 Komt heel weinig voor 

 Kringloop 
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 Leger des heils 

 Leger des Heils heeft geen belang bij kapotte kleding 

 Maak er poetslappen van 

 Meestal doe ik het wel 

 Meestal eerst nog poetslap en dan alsnog in de grijze container uiteindelijk 

 Meestal naar derdewereld 

 Meestal wel gescheiden. als er wat in de container komt is het altijd maar 1 ding. komt niet vaak voor. 

 Moet dat nog steeds een keer goed uitzoeken. Vaak breng ik het naar de kringloop of gebruik ik 

kleding wat oud is als poetslap. Daarna verdwijnt hij in de grijze container 

 Niet alles is te gebruiken 

 Niet alles kan in die bak 

 Niet altijd te hergebruiken 

 Niet geschikt voor inzameling 

 Niet meer draagbaar, dus niet in container Leger des heils 

 Niet verder te gebruiken 

 Omdat het dan te kapot en of vies is 

 Onbruikbaar voor derden 

 Ondergoed, sokken etc gaan in de grijze container 

 Op de kledingcontainer staat vaak dat er geen kapotte of vieze spullen in mogen. Verwarrend, ik dacht 
dat kapotte spullen gerecycled konden worden. En schoenen zijn vaak niet helemaal schoon, klei aan 

de zolen, lastig schoon te maken. Dan soms toch in de grijze. Eenduidiger instructies zouden fijn zijn. 

 Op de kledingcontainers staat dat er alleen hele en bruikbare kleding in mag, terwijl de textiel die ik 
weggooi dat niet meer is. Dus behoefte aan meer mogelijkheden danwel betere informatie. 

 Op de kledinginzameling containers staat dat er geen vodden in mogen alleen bruikbare kleding. 

Vodden moet ik dan helemaal in Groningen iof Usquert inleveren of bij de H&M. Dat is erg onpraktisch. 
Hier zou de gemeente zsm iets aan kunnen doen door inzamelpunten voor vodden in elk dorp te 

regelen. Desnoods net als de huishoudelijke apparaten bij de openbare werken. 

 Oud textiel is niet meer voor hergebruik geschikt, niemand wil dit meer hebben. Gaat uiteindelijk toch 

naar verbranding 

 Slecht ter been door evenwichtstoornis 

 Sokken/onderbroeken gaan nog wel eens in de container 

 Soms gaan kapotte schoenen mee in de grijze container 

 Soms gaat er een klein beetje in de grijze container vanwege tijdgebrek / even snelle opruimactie. 

 Soms is de bak vol en staan er al zakken voor op de grond.  

 Soms is het in dermate slechte staat dat ik het maar weggooi 

 Soms is het item zo slecht dat je dit niet ter recycling wil aanbieden 

 Soms is het makkelijker dan speciaal inzamelen 

 Soms is het stuk 

 Soms is het te slecht om te hergebruiken 

 Soms is het te versleten om in de humanitas container te doen 

 SOMS VIES EN KAPOT 

 Stuk is stuk. Dan maar in de container 

 Sympany is een zootje, gezien bij Abilty Uithuizen 

 Te gaar of grote gaten 

 Te oud textiel gaat in grijze container, rest op juiste manier 

 Te smerig 

 Te sterk vervuild 

 Te stuk (schoenen), of met verfresten (want kleding wordt knutselkleding of poetslap). 

 Te vies of kapot 

 TE WEINIG 

 Textiel dat af is, gebruiken we in de garage bij het schoonmaken van onze fietsen e.d. als ze helemaal 
vies zijn, gaan ze in d3 grijze bak. 

 Textiel dat goed genoeg is, gaat in de textielcontainer, maar als het niet meer opnieuw gebruikt kan 
worden, gaat het in de grijze container 

 Textiel gebruikt voor klussen, met verf eraan, of oude kapotte schoenen waar niemand meer iets aan 

heeft 

 Textiel scheid ik wel 

 Totaal versleten 

 Vergeet het wel eens! 

 Versleten schoenen gaan in de grijze container 

 Versleten spullen gaan in de grijze container, resterende gescheiden 
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 Verzamel in vuilniszak, als ik 1 los ding heb gaat het vaak in de grijze container 

 Volgens mij hebben we dat niet in Leens 

 Volume is dermate klein dat het gemakkelijkst is het in de grijze container te doen. Het meeste is ook 
vervuild omdat het als poetsdoek gebruikt is 

 Voor hergebruik gaat het absoluut in de verzamelbak maar als iets stuk is, gaat het toch in de grijze 

container. 

 Voor kapotte kleding etc zijn er hier geen containers 

 Voor zover ik weet mag in onze bak alleen bruikbare kleding 

 Vrijwel alles gaat naar de kledingcontainer, behalve als het kapot is, dan belandt het in de grijze 

 WAAR KUNNEN WIJ DIT INLEVEREN 

 Waarheen daarmee, Kleding die nog te dragen is gaat naar kringloop of wordt direct doorgegeven. 

Versleten schoen waar moet je die dan laten. 

 Wanneer iemand anders er niets meer mee kan doen 

 Wat goed is doe ik in de kleding bak. Ik wist niet dat je daar ook kapotte kleding ed in kon doen  

 Wat ik weggooi aan textiel is vodden 

 Wat nog bruikbaar is gaat naar Humanitas 

 We dragen alles af 

 We geven het ook vaak weg 

 We scheiden dit altijd, behalve als het zo versleten is, dat er niets meer mee gedaan kan worden. 

 Wist niet dat kapotte kleding kan worden ingezameld. Mag normaal gesproken niet in de kledingbak 

 X 

 X 

 X 

 Xx 

 Xxx 

 Zulke spullen zijn bij mij zodanig versleten dat ze niet in aanmerking komen voor hergebruik. 

Vraag 21: Wat zijn voor u redenen om klein chemisch afval (zoals batterijen en 
verf) niet altijd te scheiden? 

Anders, namelijk: 

 Als de blik leeg is dan geen chemisch afval toch  

 Als ik er te laat mee ben, heeft mijn partner het al i de grijze container gegooid. 

 Batterijen altijd, restje verf niet bewust, maar kan voorkomen 

 Batterijen gaan altijd naar de batterijenbak. We weten niet waar we verf in kunnen leveren.  

 Batterijen wel, verf laat ik helemaal droog en hard laten worden voor dat ik het weggooi 

 Batterijen/lampen etc scheid ik altijd, verf gaat wel eens mee in de grijze container. 

 Ben er niet altijd op bedacht 

 Ben er te gemakzuchtig in fout van mijn kant moet beter. 

 Blijft vaak liggen thuis 

 Dan moet ik in totaal zo\'n 15 km fietsen 

 De mogelijkheden om het in te leveren zijn veel echt veeeeel te beperkt. Zorg dat mensen het altijd 

kunnen inleveren en dicht bij hen in de buurt 

 Er zijn plekken waar je het kwijt kunt bij winkels, daar maak ik meestal gebruik van. Soms doe ik wat 
verfristen tochin de grijze container omdat ik niet zo ver wil rijden. Als ik echtveel resten heb breng ik 

het wel naar de geëigende plek, deafvalplein oud. 

 Ga niet elke keer 1 batterij naar zo\'n bak brengen. heb niet wekelijks of maandelijks een verzameling 

lege batterijen/verf. 

 Gaat wel eens per ongeluk mee met de grijze container 

 Gebeurt zelden dat ik dit niet scheid.....Dit levert ik apart in 

 Gebruiken we niet veel. 

 Geen reden 

 Gemmenteweef in de buurt is open wanneer ik werk wil hier geen vrij voor nemen 

 Genoemde ophaalauto zal mijn raambiljet nooit kunnen zien 

 Heel enkele keer gooi ik verfblik weg, bijna leeg 

 Heel soms gaat er een oude kwast in de bak! 

 Heel soms komt een batterij in de grijze container terecht 

 Het is zo weinig, dat het de moeite niet loont en ik vind het vervelend, dat het niet meer elke week 
kan, maar zeer incidenteel.  

 Het wordt niet huis aan huis opgehaald 
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 Ik ben wel eens met restje verf naar de Schouwerzijlsterweg geweest en toen zeiden ze dat ik het in 

de grijze bak moest doen 

 Ik doe het wel maar het is ook laksheid van mijn kant. 

 Ik geef het aan mn moeder of zuster die brengen het naar milieudepot .  

 Ik heb verf hier eens aangeboden als chemisch afval, maar toen werd het niet meegenomen omdat 

het in de grijze container moest. Dat doe ik sindsdien. 

 Ik weet nog niet zo lang, dat de plaatselijke elec winkel het inzamelt en verder was het te ingewikkeld, 
te weinig mogelijkheden 

 In de kleine dorpen wordt er weinig meegedaan. Geen wagen die langs komt of zo. 

 In de supermarkten waar ik kom zie ik geen mogelijkheden om batterijen in te leveren  

 Inleveren is lastig 

 Is een enkele keer dat het maar mis gaat 

 Kan het bijna nergens inleveren op platteland, 

 Kleine restjes gaan wel eens in de grijze container 

 Komt bijna nooit voor 

 Laksheid 

 Lege verfblikken in de grijze, rest wordt wel apart ingeleverd 

 Lege verfblikken: Domme gemakzucht op zo n moment. Batterijen altijd gescheiden 

 Meer containers 

 Mijn man wil nog wel eens een batterij in de grijze gooien zonder dat ik daar erg in heb 

 Niet goed om gedacht 

 Per ongeluk 

 Per ongeluk 

 Scheidt 

 Slecht ter been door evenwichtstoornis 

 Soms zit er in een klein kapot speelgoedje bijvoorbeeld een batterijtje, die peuter ik er dan niet uit. 

 Vaak te kleine hoeveelheden, omslachtig 

 Verf heb ik bijna nooit 

 Verf is alleen kga in vloeibare vorm 

 Verfpotten die leeg zijn soms in de grijze...maar er zit altijd wel wat verf in nog 

 Vergeet de lege batterijen mee te nemen naar de supermarktoorlog het daar weg te gooien. 

 Vergeet het mee te nemen naar een winkel. Zit (nog) niet in mijn systeem 

 Vergeet het wel eens 

 Voor verf en andere dingen moeten we naar de gemeente rijden, heb een baan van 32 uur per week. 

Dus vaak geen tijd en geen opslag. 

 Vragen of iemand mijn kapotte koffiezet apparaat mee winemen naar de opslagplaats van de 
gemeente. 

 Vroeger reed hier een auto door de straten eens per 3 maanden, daar kon je dat kwijt, nu komt dat 

niet meer, dus gaat het meestal bij het huisvuil 

 WAAR KUNNEN WIJ DIT INLEVEREN 

 We  

 Wordt weleens vergeten 

 X 

 Xx 

 Xxx 

Vraag 22: Wat zijn voor u redenen om elektrische apparaten niet altijd te 
scheiden? 

Anders, namelijk: 

 Af en toe een kapotte stofzuiger of scheerapparaat breng je niet snel zelf naar de gemeentewerkplaats 

en wat is de meerwaarde ervan?? Er wordt sowieso zoveel door iedereen in de grijze container 
gedumpt! Druppel op de gloeiende milieuplaat, of met zijn allen verplichten, want anders maakt het de 

buurman ook niet uit! 

 Al eens aangeboden vrieskastje maar werd niet meegenomen moet gebracht worden op de fiets daar 

wij geen ander vervoer hebben 

 Alleen bij kleine apparaten en we hergebruiken onderdelen en wat dan nog overblijft gaat de grijze 
container in 

 Alleen incidentele gevallen 

 Als iemand helpt om rommel op te ruimen, gaat wel eens Iets in de grijze container. 
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 Als ik iets koop betaal ik reeds milieuheffing 

 Als ik ruimte over heb in de container doe ik het daarin. Te weinig oude apparaten om er een rit voor 
naar gemeentewerf te maken/laten ophalen 

 Beperkte openingstijden van het gemeentebedrijf, terwijl ik nagenoeg fulltime werk 

 Bijna geen inlever mogelijkheden 

 Blijft te lang liggen 

 Bre 

 Breng ik naar iemand die het weer nodig kan hebben 

 De energie van het wegbrengen is groter dan de milieuwinst 

 De meeste elektrische apparaten bewaren we. Het zou handig zijn als er een aantal keren in het jaar 
een inzamelactie is in 1 van de hoofddorpen van de gemeente. Het blijft erbij om het naar de 

milieustraat te brengen. En in de winkel merk je ook dat ze er niet zo blij mee zijn om met de oude 
troep opgescheept te zitten. 

 Een klein apparaatje, ben ik het kwijt 

 Gaat naar rommelmarkt 

 Gebeurd niet vaak 

 Gebeurt soms nu eenmaal, geen reden voor 

 GEEN 

 Geen faciliteit om het gescheiden aan te bieden. 

 Geen reden 

 Gemakzucht 

 Genoemde ophaalauto zal mijn raambiljet nooit kunnen zien 

 Geringe openingstijden gemeente 

 Grotere dingen inleveren, kleine soms 

 HEB HAAST GEEN ELEKTRISCH AFVAL 

 Hergebruik 

 Het is te ver weg en vaak zijn het spullen die niet op de fiets mee kunnen. En de openingstijden zijn 
zeer beperkt om het voor mij te regelen. 

 Huishoudelijk lever ik in voor het bedrijf gaat het meestal in de oud ijzer bak 

 Ik dacht dat dat kon 

 Ik denk er niet aan dat ik het bij de winkel kan inleveren. Meestal ben.ik gefrustreerd als iets stuk gaat 
en gooi ik het boos in de container 

 Ik heb geen auto om het weg te brengen 

 Ik heb zelden kapotte elektrische apparaten 

 Ik houd dit apart maar zou wel willen dat het vaker werd gehaald bv 1 keer per maand 

 In de kleine dorpen wordt er weinig meegedaan. Geen wagen die langs komt of zo. 

 Je denkt er niet altijd aan dat een klein iets ook een electrisch apparaat is; batterijen zijn niet altijd te 
verwijderen 

 Kan slechts drie keer per jaar worden ingeleverd bij de chemokar 

 Klein apparaten gaan in de grijze container 

 Kleine apparaten gooi ik in grijze container, grote verzamel ik en lever het in bij milieustraat 

 Kleine apparaten verdwijnen nogal eens in de grijze container. is niet correct uiteraard. 

 Komt bijna nooit voor 

 Komt te weinig voor bij mij 

 Laksheid 

 Leveranciers willen get niet altijd meenemen of het is te groot om te brengen 

 Meestal doe ik het wel 

 Mijn partner ziet het nut van scheiden minder 

 Minimale openingstijden voor inleveren  

 Moet er apart voor na de stort 15km 

 Niet altijd van bewust. Kleine elektrische apparaten verdwijnen snel in de grijze container  

 Omdat ik volledig werkte, paste het mij niet dit weg te brengen. Wel b.v. een tv die ik niet meer 
gebruikte, het goed deed, bracht ik in het weekend naar de kringloop. De rest ging terug naar de 

winkel als ik iets nieuws kocht. 

 Omslachtig, gescheiden aanleveren aan de weg is simpeler 

 Openingstijden Bedum vallen onder werktijd 

 Oud ijzer bak 

 Slecht ter been door evenwichtstoornis 

 Soms last van een kort lontje als iets kapot gaat. Meestal ruil ik bij aankoop wel de oude spullen in.  

 Te Beperkte mogelijkheid om aan te bieden 

 Vagron 
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 Vergeet het soms 

 Volgens mij wordt het er weeruit gehaald 

 Voor kleine elektrische kapotte apparaten kun je het niet aanbieden bij grofvuil 

 WAAR KUNNEN WIJ DIT INLEVEREN 

 WEET NIET 

 Weet niet altijd waar betreffende apparatuur is gekocht in het verleden 

 Weet niet goed waar ik het moet inleveren 

 Weet ook niet of het gratis ingeleverd kan worden. 

 Wordt weleens vergeten 

 X 

 Xx 

 Xxx 

Vraag 23: Wat denkt u dat de twee belangrijkste redenen zijn waarom sommige 
inwoners afval niet goed scheiden? 

Anders, namelijk: 

 Afvalheffings kosten worden steeds hoger of je nu wel of niet afval scheidt 

 Algehele desinteresse 

 ALLE Gemeenten moeten ZELFDE Beleid gaan nastreven met SUPPORT van RECYCLINGbedrijven, want 
nu allemaal tegenstrijdige Gemeentelijke ophaaldiensten zoals Gemeente Oldambt liefst 4 containers 

heeft Grijs/Groen/Plastic/Papier. NIEMAND weet meer wat nou precies goed is laat staan het beste en 
wat de TOEGEVOEGDE waarde nou echt is!!! 

 Als je buiten het dorp woont is het soms lastig om alles naar de bakken te moeten brengen 

 Appartement bewoner 

 Belang niet zien 

 Ben je t maar weer kwijt 

 Bij meerdere containers wordt dit meer gestimuleerd 

 Boeit hun niet 

 Daar heb ik geen bedenkingen over in een van genoemde richtingen 

 Daar kan ik niet over oordelen 

 DAN HEB JE VAN ALLES EEN ENORME RUIMTE NODIG 

 Dan moeten er zeker meer afvalcontainers bij de bewoners staan. Daar is geen ruimte voor. 

 Dat je op allerlei locaties moet zijn om afval te scheiden en er is geen optie voor plastic scheiden en 

papier en karton wordt 1x per 6 weken opgehaald 

 Dat kan je beter aan de mensen zelf vragen 

 Dat weet ik niet 

 De financiële prikkel ontbreekt, de gemeente stimuleert dit te weinig omdat nu bijvoorbeeld plastic 

vooraf niet apart gescheiden kan worden aangeboden  

 De gemakkelijkste weg. 

 De gemeente faciliteert het onvoldoende 

 De gemeente wil alleen aan nascheiding doen 

 De gemeente zelf scheidt niet genoeg bv plastic , we lopen hier behoorlijk achter gemeente !!!!! 

 De grote vervuilers moeten beter aangepakt worden 

 De mensen zijn te gemakzuchtig  

 De moderne mens is erg gesteld op zijn gemak! 

 De mogelijk om plastic te scheiden er niet in zit aangezien dat niet word op gehaald bv 

 De oude gemeente doet maar de helft aan het gescheiden inzamelen 

 Denk niet voor anderen 

 Desinterese en geen boetebeleid 

 Desinteresse 

 Desinteresse 

 Desinteresse 

 Desinteresse /domheid 

 Desinteresse en geen moeite willen doen 

 Desinteresse en gemak. Meerdere afval bakken bij huis zou een oplossing kunnen zijn die het voor 
iedereen makkelijk maakt om te scheiden. Je hoeft er niet apart meer voor uit je huis.  

 Desinterresse 

 Desintresse 
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 Dit is geen vraag maar een suggestie, dacht dat het ging wat wij ervan vinden. En niet wat wij denken 

wat een ander er van vindt. Slechte vraag dus die ik niet wil beantwoorden! 

 DOMME MENSEN 

 Er in geslopen en het besef van de impact is weg. En het geloof dat het toch maar een druppel op een 

gloeiende plaat is 

 Er is geen apparte ophaal dienst voor het plastic en dus gooi je dat dan gemakkelijk in de grijze 
container.  

 Er is geen mogelijkheid 

 Er is geen prikkel om het beter te scheiden, dus af van nascheiding en diftar invoeren 

 Er is onvoldoende informatie en voorlichting over wat er in het verwerkingstraject met het afval 
gebeurt; voorlichting, o.a. excursies naar verwerkingsbedrijven is dringend noodzakelijk. 

 Er is wel veel wil om afval te scheiden. Maar de wijze van inzamelen is niet duidelijk (bijvoorbeeld 

plastics in kliko is niet een overtuigende vorm van scheiden) 

 Er niet genoeg plekken zijn om in te leveren en geen vaste verzamelplek om alles heen te brengen in 
de buurt. 

 Er nog teveel dingen niet gescheiden worden ingezameld 

 Er wordt aan nascheiding gedaan  

 Er wordt altijd gezegd de consument wil.... eten moet ons plasticvrij aangeboden worden. Plastic om 
een komkommer is niet uit te leggen. 

 Er wordt maar beperkt over geinformeerd en mogelijk gemaakt. Je moet het de mensen voordoen en 

makkelijk laten inzien hoe en wat ze kunnen doen! 

 Er wordt te weinig gecommuniceerd, het is niet duidelijk waar wat in moet. Verschillende inzamel 

containers voor bijvoorbeeld luiers, glas, plastic, frituurvet zijn niet duidelijk aangegeven of staan 

allemaal op een andere plek in het dorp of de omgeving. De informatie om snel uit te zoeken waar iets 
is of waar je het kunt inleveren is moeilijk vindbaar op het internet.  

 Er zijn bewoonder s die hebben maar 1 container , dus kun je niet scheiden. wij gelukkig niet  

 Er zijn in het dorp te weinig mogelijkheden 

 Er zijn in onze gemeente veel eenmanszakken die prive afval weg gooien wat eigenlijk zakelijke afval 
is  

 Er zouden meer afvalsxheid mogelijkheden zijn 

 Fysiek niet in de mogelijkheid om afval naar verschillende plekken te brengen.  

 Gebrek aan bewustwording 

 Gebrek aan motivatie 

 GEBREK AAN RUIMTE OM ALLES TE SCHEIDEN OF NIET MOBIEL GENOEG 

 Gebrek aan vertrouwen en te weinig geinformeerd 

 Gedoe, teveel gesjouw 

 Geen antwoord 

 Geen antwoord 

 Geen antwoord 

 Geen antwoord 

 Geen antwoord 

 Geen antwoord, ik kan niet voor een ander invullen 

 Geen aparte container plastic 

 GEEN BESEF VAN URGENTIE 

 Geen containers in de buurt 

 Geen containers in de buurt 

 Geen extra aparte containers, te veel voor deur uit moeten  

 Geen goede middelen voor meer schijden thuis en veel weten de weg niet tevinden waar het 

gescheiden afval telaten .vooral voor ouderen is het weg brengen erg moeilijk  

 GEEN GOEDE MOGELIJKHEDDEN 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 GEEN IDEE 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 
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 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee hoe een ander hier over denkt. 

 Geen idee over andere mensen 

 Geen idee van andermans redenen 

 Geen idee waarom anderen niet zouden scheiden 

 Geen idee wat een ander denkt over het scheiden van afval 

 Geen idee wat een ander doet; ik ben voor mezelf verantwoordelijk. 

 Geen idee wat een ander vindt 

 Geen idee zinloze vraag 

 Geen idee! Ik vind het raar om het niet te doen. Kost meer. 

 Geen idee, en als ik iets zou noemen, zou dat een opmerking zijn, die nergens op gebaseerd is 

 Geen idee, gemakzucht? 

 Geen idee, ik zal niet over andere een mening hebben 

 Geen idee. Misschien te lui voor? 

 Geen interesse 

 Geen interesse  

 Geen interesse 

 Geen interesse in denk ik 

 Geen interesse in het milieu 

 Geen inzicht wat afval veroorzaakt 

 Geen mening 

 Geen mening 

 Geen mening 

 Geen moeite voor willen doen. 

 Geen moeite willen doen, vooral voor grofvuil is het lastig want niet iedereen heeft een auto / kar om 
grof vuil weg te kunnen brengen  

 Geen mogelijkheden om alles goed op te slaan/te bewaren. 

 Geen mogelijkheid 

 Geen recycle mogelijkheden zoals plastic en blik 

 Geen tijd 

 Geen tijd in willen steken 

 Geen tijd voor nemen en/of hebben 

 Geen van deze denk ik 

 Geen voorziening in de buurt 

 Geen voorzieningen voor als ik bij mezelf kijk ik heb een grijze container en een groene waar ik eerst 

woonde hadden we een grijze container groene container papier container en plasic aval scheiding bij 
huis en dat werd netjes elke keer opgehaald 

 Geen zin 

 Geen zin  

 Geen zin aan extra moeite 

 Geen zin in 

 Geen zin in  

 Geen zin in 

 Geen zin in en geen verantwoordelijkheids gevoel 

 Geen zin in hebben, teveel gedoe 

 Geen zin in, teveel moeite 

 Geen zin of zien belang niet 

 Geen zin om moeite te doen 

 Geen zin, gemakzucht 

 Geen zin, het gemak, compost en beestjes vies vinden 

 Geen zin, interesseert ze niet, kost tijd 

 Geen zin, onkunde 

 Gemak 

 Gemak 

 Gemak  
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 Gemak 

 Gemak 

 Gemak 

 Gemak 

 GEMAK 

 Gemak 

 Gemak 

 Gemak en tijdsbesparing, alles mooi weg in de container 

 Gemak en verkeerde voorlichting 

 Gemak, daar betalen we voor... 

 Gemak, grijze bak staat dichterbij of wordt eerder geleegd 

 Gemak, meeste scheiden al glas, chemisch, grof vuil, papier, kleding, groen etc. 

 Gemak.  

 Gemak. 

 Gemak/onverantwoordelijk 

 Gemakkelijk 

 Gemakkelijker ergens in kunnen leveren net zo als glas 

 Gemakkelijker in de grijze container. Afvalbak staat vaak in de keuken..... 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 GEMAKZUCHT 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht  

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 GEMAKZUCHT 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht  

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 
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 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht  

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht 

 Gemakzucht en onvoldoende kennis (wat ook een vorm van gemakzucht is) 

 Gemakzucht als de container vol is tuinafval in de grijze of net andersom 

 Gemakzucht en na mij de zondvloed 

 Gemakzucht en onbegrip 

 Gemakzucht en onwetendheid  

 Gemakzucht en onwetendheid 

 Gemakzucht en zien er de noodzaak niet van in 

 Gemakzucht van veel mensen 

 Gemakzucht, desinteresse, niet echt bewust zijn van gevolgen voor het milieu 

 Gemakzucht, geeb besef van belang, denken als consument 

 Gemakzucht, mensen vinden afval vies. 

 Gemakzucht, weg is weg en de gevolgen zijn niet zichtbaar voor de bewoner 

 Gemakzucht. 

 Gemakzucht. 

 Gemakzucht. Bij betaling scheiden mensen beter. 

 Gemakzucht. Je hebt thuis alleen grijs en groen die worden geleegd en karton en papier 1x per 

maand. Zorg voor meer soorten afval wat word opgehaald aan huis en een bak hiervoor thuis 

 Gemakzucht. Moeite om je afval zelf ergens te brengen. 

 Gemakzucht/laksheid 

 Gemakzucht/luiheid/lichamelijke of geestelijke beperkingen 

 Gemakzucht? 

 Gemakzucht? 

 Gemakzucht? 

 Gemakzuchtig 

 Gemeente bied het niet aan en tansport is te ver. neem een voorbeeld aan andere gemeenten waar 
plastic e.d. wel gescheiden wordt opgehaald. het kan dus wel!!!!!!! 

 Gemeente heeft te weinig gescheiden inzamel systemen (bv plastic ) 

 Gemeente maakt het ons niet makkelijk itt gemeente Zuidhorn bijvoorbeeld  

 Gescheiden afval wordt veel minder opgehaald. Kijk naar gemeente Westerkwartier waar het wekelijks 
wordt opgehaald. Hier wordt grijs veel opgehaald, maar papier slechts maandelijks en glas helemaal 

niet. 

 Gesleep naar de plek van inleveren is teveel moeite en het gaat vaak maar om een klein beetje 

 Gewoon de gemakkelijkste weg kiezen, geen interesse in het milieu. 

 Gewoon geen zin in 

 Gewoon te lastig 

 Glasbak vaak vol 

 Groenafval is goedkoper het is geen goed systeem om per lediging en per kilo te betalen Het is 

algemeen belang We zouden per huishouden gratis een aantal kilo moeten mogen leveren Of 
brengbeurten op Usquert Net als Groningen 

 Het belang er niet van inzien 

 Het belang er niet van inzien 

 Het intereseerd ze niks 

 Het interesseert de meeste mensen niet. En ze willen er geen moeite voor doen. 

 Het interesseert mensen niet 

 Het interesseert mensen niet of gemakzucht 

 Het interesseert ons niet 

 Het interesseert ze niet 

 Het interesseert ze niet 
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 Het interesseert ze niet 

 Het interesseert ze niet, het is te goedkoop. maar de bron van het probleem ligt bij de rijksoverheid 

 Het interesseert ze niet. Of teveel moeite.  

 Het is makkelijk alles in 1 prullenbak te gooien  

 Het is te veel moeite 

 Het is te veel moeite. Gemakzucht 

 Het is teveel moeite 

 Het kost te veel moeite 

 Het kost te veel moeite 

 Het kost te veel moeite om te scheiden. 

 Het kost te veel moeite. 

 Het kost te veel tijd 

 Het kost te veel tijd en moeite. 

 Het word alleen maar duurder 

 Hier in het dorp heb je niet zoveel mogelijk heden, we moeten met onze spullen naar een andere dorp 
vaak ook nog op een bepaalde tijd, te veel gedoe,, 

 Hun huishouding is een chaos 

 HUN PROBLEEM 

 Ik denk da 

 Ik denk dat de meeste bewoners in Bedum zich er goed aan houden! 

 Ik denk dat het ook gemakzucht is en te weinig bewust zijn van het afvalprobleem. 

 Ik denk dat het voor veel mensen gemakzucht is. Het kost tijd om te scheiden. En ze zijn het zich niet 

bewust. Het moet in je eigen \'systeem\' komen/zitten! 

 Ik denk dat het vooral ingegeven is door gemak 

 Ik denk dat mensen dan overal wat hebben liggen. kan irritant zijn 

 Ik denk dat veel mensen het te veel moeite vinden 

 Ik denk dat veel mensen vinden dat fabrikanten aangepakt moeten worden. De spullen in de 

supermarkt (of andere winkel) worden dikwijls in overbodige verpakkingen verkocht. Of de doos die 
ergens omheen zit is veel te groot voor het product wat je koopt. 

 Ik ga niet invullen voor andere mensen 

 Ik heb er geen energie voor, ik ben te oud, ziek, overbelast. Ik heb geen ruimte voor verschillende 

afvalbakken 

 Ik heb geen idee, maar ik vermoed vooral desinteresse en het teveel moeite vinden. 

 Ik hoop dat er heel veel mensen bewust afval scheiden 

 Ik kan niet voor een ander invullen waarom men dit niet doet  

 Ik kan/wil niet voor iemand anders denken. 

 Ik vind dit een rare, niets zeggende vraag.  

 Ik weet het niet 

 Ik weet het niet 

 Ik weet het niet 

 Ik weet het niet: gemakzucht misschien 

 Ik weet niet wat anderen doen of vinden 

 Ik wil en kan niet over anderen oordelen 

 Ik zou het niet weten 

 Ikost te veel moeite (?) 

 In de grijze container gaat makkelijker dan dat je het ergens heen moet brengen 

 In elke plaats zou een speciale plek/plekken moeten komen waar plastic, glas, blik, papier moet 

worden gescheiden. In Zweden is dat vaak bij de supermarkt of een centraal gelegen parkeerplaats 

 In onze gemeente, Het Hogeland zijn daar te weinig mogelijkheden voor. 

 In zomer maanden groenafval in grijze container ivm stank, te veel kosten om niet volle container te 

laten legen 

 Inlever locaties niet in de buurt 

 Innamepunten te ver weg en gemakzucht 

 Interesseerd hun niet 

 Inzamelen moet voor sommige producten makkelijker 

 Inzamelingspunten liggen soms ver van elkaar weg, je hebt er een auto voor nodig, niet alle inzamel 

punten zijn open op de dagen als wij tijd hebben om het weg te brengen, oud papier container is vaak 
vol, ik doe al genoeg, het heeft geen zin het milieu gaat toch naar de knoppen, ik betaal er toch 

voor?? 

 Inzamelpunt te ver weg, geen ventcontainer, oud papier niet aan de route,  

 Is gemakkelijker 
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 Je moet er veel bij nadenken 

 Je moet er wel wat energie in steken 

 Je voelt het niet in de portemonnee. bij minder afval betaal je de zelfde heffing 

 Kan ze niets schelen/ gemakzucht 

 Kiloprijs is nog te laag, en de voormalige gemeente Winsum biedt ook geen mogelijkheden om het 

gescheiden te kunnen aanbieden. 

 Klein behuisd? 

 Kost extra inspanning of bewustzijn mist 

 Kost hen teveel moeite 

 Kost mensen te veel moeite 

 Kost mensen teveel \'moeite\'  

 Kost moeite 

 Kost moeite en mensen worden niet beloond/gestraft voor goed/slecht gedrag hierin 

 Kost te veel moeite. 

 Kost te veel werk en ze zien het nut er niet van in. Deze groep is zich nog niet bewust, dat alle beetjes 

helpen. 

 Kost teveel moeite 

 Kost teveel moeite, denk ik 

 Kost teveel moeite. 

 Kost tijd 

 Kost veel moeite  

 Kost veel moeite en ruimte 

 Kost veel moeite en ruimte alles gescheiden op te slaan 

 Laag IQ 

 Laat een ander het maar doen, is mij te veel werk 

 Lack of information 

 Laksheid 

 Laksheid 

 Laksheid 

 Laksheid / luiheid 

 Laksheid van de mensen 

 Laksheid, geen bewustwording, geen druk/verplichting  

 Laksheid, geen interesse in milieu 

 Laksheid, het is makkelijker om alles in de grijze container te gooien. 

 Laksheid/ onwetendheid 

 Laksigheid 

 Laksigheid 

 Lamlendigheid 

 Lastig 

 Levert persoonlijk niets op plus de kosten zijn al zo hoog voor de afvalstoffenheffing 

 Lui, druk met andere `belangrijke´dingen 

 Luihed 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid  

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid 

 Luiheid ! 

 Luiheid en des interresse 

 Luiheid en niet bewust hoe slecht het voor het milieu is 

 Luiheid en onwetendheid. Ik denk wanneer de jongste generatie meer bewust wordt van dergelijke 
zaken (bijv onderwijs) er veel winst valt te behalen. Het moet \"gewoon\" worden voor mensen. 
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Belangrijk dat mensen het juiste voorbeeld krijgen door bijvoorbeeld grote (overheids)instellingen en 
scholen hiermee te laten starten. Zweden en hun manier van afval scheiden (13 verschillende 

bakken?) Kan ons denk ik ook veel leren. Ik ervaar bij mezelf wel bereidheid tot meer scheiden, maar 
ik weet er eigenlijk bijzonder weinig vanaf. Ook omdat ik weinig zicht heb op de consequenties (in 

begrijpelijke jip en janneke taal) van slecht afval scheiden. Dus: bewustzijn en \'t moet een gewoonte 
worden  

 Luiheid van de mens 

 Luiheid, hygiëne 

 Luiheid, kost te veel moeite 

 Luiheid, niet genoeg mogelijkheden zien en vaak geen ruimte om alles op te slaan. Je gaat niet voor 
één papiertje of glas naar de bak toe lopen/fietsen/rijden 

 Luiigheid,geen containers genoeg 

 Makkelijk om het in de container te gooien 

 Makkelijkheid 

 Meer aandacht aan besteden door meer voorlichting 

 Men denkt er niet over na. 

 Men heeft er geen zin in, het kost moeite 

 Men heeft er gewoon geen zin in 

 Men staat er niet bij stil en gooit het \"gewoon\" weg 

 Men vindt het teveel moeite 

 Mensen blijven slordig en fouten maken, robots/machines (nascheiding fabriek) maken geen fouten en 

worden steeds slimmer. Mensen blijven slordig 

 Mensen denken vaak dat het teveel moeite kost 

 Mensen hebben er geen zin in om het afval apart te bewaren en dan in te leveren 

 Mensen nemen er geen tijd voor en interesseert het weinig. 

 Mensen vinden het lastig dat alles op een aparte plek gebracht moet worden 

 Mensen vinden het te veel moeite  

 Mensen worden niet voldoende gestimuleerd omdat op het ene moment gezegd wordt dat automatisch 

sorteren beter gebeurd en we dus geen plastic metaal en drankkarton hoeven te scheiden en het 
andere moment wil men dat we nog minder afval produceren. Lekker onlogisch 

 Mensen zijn er te lui voor. 

 Mensen zijn gemakkelijk 

 Mensen zijn gemakzuchtig 

 Mensen zijn gemakzuchtig  

 Mensen zijn te gemakzuchtig of weten niet beter. 

 Mensen zijn te laks 

 Minder of niet bewust mee bezig? En diverse berichtgeving waardoor onduidelijkheid bestaat, zoals 

inderdaad de info dat alles weer bij elkaar komt 

 Misschien te weinig kennis over afval scheiden en het belang daarvan?  

 Misschien vinden we het te veel moeite? 

 Mmoet gescheiden opgehaald worden 

 Mogelijkheden binnen de gemeente zijn beperkt. Bijv geen aparte ophaalacties van plastic 

afval/flessen 

 Niet alle alternatieven zijn voorhanden én de leveranciers moeten innovatiever worden.  

 Niet altijd weten waar je heen moet. En verdeeld over meerdere dorpen. Wat gij. Zou het zijn als bv 

Winsum een milieustraat had vrij toegankelijk met alle afvalverwerkingsstromen. 

 Niet bekend waar het kan worden ingeleverd 

 Niet bewust 

 Niet bewust en lui 

 Niet bewust genoeg komt oa door nascheiding  

 Niet bewust of te veel moeite 

 Niet bewust van de belangrijkheid  

 Niet bij alles duidelijk wat je er mee moet. 

 Niet de juiste middelen bij huis. Kijk naar de gemeente Zuidhorn. Wordt alles nog met de hand 

opgehaald. Op Texel hebben ze extra containers voor plastic enz. En dan zorgen dat de inwoners 
voorzien worden van juiste opslag bakken. 

 Niet duidelijk waarom dat zo belangrijk is 

 Niet geinteresseerd 

 Niet gemotiveerd en onnadenkend 

 Niet gemotiveerd, waardoor het te veel moeite kost.  

 Niet genoeg mogelijkheden zoals verzamelpunten of openingstijden en kosten grof vuil.  

 Niet milieubewust genoeg 
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 Niet mobiel genoeg 

 Niet nadenken,teveel moeite 

 Niet nadenkend 

 Niet over nadenken en gemakzucht 

 Niet scheiden is gemakkelijk en goedkoop 

 Niet uitgesorteerde stromen verdwijnen in de verbranding. Dan is scheiden minder relevant. Capaciteit 
is geen probleem want er wordt nu ook op grote schaal buitenlands afval voor verbranding 

geimporteerd 

 Niet van huis uit meegekregen of te makkelijk ingesteld.  

 Niet voldoende bewustzijn 

 Niet voldoende mogelijkheden om te scheiden 

 Nog geen prioriteit - bewustmaking urgent! 

 Nonchalance 

 NVT 

 Omdat alles in 1 bak makkelijker is 

 Omdat de gemeente niet altijd de mogelijkheid biedt 

 Omdat de grijze container soms nog plek heeft en eerder bij de weg gaat dan wordt het denk ik sneller 
en makkelijker daar in gegooid want hij moet toch bij de weg als die bijna vol is en je moet dan toch al 

betalen voor de leging 

 Omdat echt alles verpakt is in de winkels en dat dat de bron is waar het anders moet,voor elk plakje 

broodbeleg is er plastic nodig,maar daar wordt niks aan gedaan  

 Omdat het overbodig is. Bezigheidstherapie  

 Omdat we niet een extra container hebben voor bijvoorbeeld plastic. 

 Onbekend 

 Onbekendheid 

 Onduidelijk hoe afval te scheiden 

 Ongeintereseerd..of gemakzucht 

 Ongeinteresseerd 

 Oninteresse 

 Onkennis en luiheid 

 Onnadachtzaamheid 

 Onverschillig 

 Onverschilligheid 

 Onverschilligheid 

 Onverschilligheid 

 Onverschilligheid 

 Onverschilligheid / luiheid 

 Onverschilligheid, te veel werk, desinteresse,ongemotiveerdheid 

 Onvoldoende besef van noodzaak 

 Onvoldoende bewust 

 Onvoldoende milieubewust 

 Onwetendheid 

 Onwetendheid 

 Onwetendheid 

 Onwetendheid van scheiden / geen duidelijke informatie 

 Onwetendheid, gemak 

 Oorzaak teveel afval moet bij de BRON aangepakt worden..niet bij de eindgebruiker 

 Ouderdom 

 Papiercontainer en plastic container ontbreken 

 Platvloerse desinteresse met het principiële standpunt; na mij de zondvloed 

 Ruimte gebrek in huis en stank 

 Snel en makkelijk om het in de container te doen en er niet weer apart voor 

 Sommige mensen hebben geen idee... ik hoorde vorige week van iemand die na een aantal keren 

frituren het vet met pan en al weggooit. Schoonmaken is vies werk en een nieuwe pan kost maar € 
15,--. Ook merk ik dat mensen niet altijd snappen dat je groenteafval zonder plastic verpakking weg 

moet gooien. Met b.v. als gevolg dat gft-compost, zoals ik die soms bij boeren zie liggen, vol zit met 
plasticresten. Zeer omgezond voor landbouwbodems!  

 Staan er niet bij stil, of werken veel en gebruiken daardoor meer kant en klaar producten, dus meer 

afval.  

 Te druk en geen aandacht 

 Te druk? 
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 Te grote moeite 

 Te ingewikkeld 

 Te laks, het heeft geen zin, het zal mij een worst zijn 

 Te lastig, te moeilijk 

 Te lui 

 Te lui en niet genoeg kennis over het belang ervan 

 Te lui en onverschillig  

 Te lui om hier mee bezig te zijn 

 Te lui/te veel moeite 

 Te moeilijk of niet genoeg mogelijkheden b.v. Gescheiden inzameling van plastic en blik. 

 Te ui voor 

 Te veel gedoe, makkelijker om alles in 1 bak te gooien 

 Te veel gedoe. 

 Te veel gedoe. alles apart weg brengen 

 Te veel gedoe. En opslagruimte will men niet creeren tot de afhaaldatum of inleverplek.  

 Te veel gedoe/geen zin in 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite 

 Te veel moeite om daar veel tijd aan te besteden. 

 Te veel moeite om het weg te brengen 

 Te veel moeite v 

 Te veel moeite, gemakzucht 

 Te veel moeite, veel verschillende inleveradressen 

 Te veel moeite. 

 Te veel moeite. 

 Te veel moeite. 

 Te veel moeite/ gemakzucht 

 Te veel moeite? 

 Te veel soorten containers bij huis 

 Te veel werk 

 Te veel werk misschien 

 Te veel werk. Niet milieubewust 

 Te ver lopen naar de bakken om alles te scheiden 

 Te vrijblijvend en te omslachtig. Alles op andere manier en andere plek  

 TE WEINIG AANBOD VOOR VERSCHILLENDE SCHEIDINGSPUNTEN 
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 Te weinig inleverpunten, je moet het die mensen nou eenmaal gemakkelijk maken, doe je dat niet dan 

heeft men een te mooi excuus.... 

 Te weinig interesse voor het scheiden van afval 

 Te weinig mogelijkheden 

 Te weinig mogelijkheden (bv. geen plastic kunnen scheiden) 

 Te weinig mogelijkheden bij huis om te scheiden 

 Te weinig mogelijkheden thuis zoals geen papier container of plastic inzameling thuis 

 Te weinig opslagruimte 

 Te weinig opslagruimte in huis om alles maar te scheiden. Zou niet weten waar al doe stapeltjes 
bewaard moeten worden  

 Te weinig ruimte op alles apart te sorteren  

 Te weinig safval voor de groene container .je doet er veel 5e lang overvol de container vol te krijgen. 

Bij ee veel kleinere container die veel minder kost als die wordt geleegd ga je hem eerder gebruiken.  

 Te weinig verantwoordelijkheidsgevoel 

 Terras te klein om alle container te bergen 

 Teveel gedoe 

 Teveel gedoe 

 Teveel gedoe/geen zin 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite 

 Teveel moeite (financieel aantrekkelijk maken om te scheiden) 

 Teveel moeite denk ik 

 Teveel moeite en niet bewust van de mogelijkheden 

 Teveel moeite en onbekendheid 

 Teveel moeite, geen zin in 

 Teveel moeite, gemakzucht 

 Teveel moeite, te weinig opslag plek thuis 

 Teveel moeite? De plus dat niet alles goed te bereiken is voor minder validen, zoals papiercontainer bij 

station en glasbakken waar veel gebroken glas voor ligt 

 Teveel werk 

 Teveel werk of geen ruimte om op te slaan 

 Teveel werk, te intensief, teveel gedoe. 

 Teveel \"gedoe\". 

 Tijd 

 Tijd gebrek, onduidelijk wat ermee gedaan wordt en of het niet alsnog op de grote hoop komt 

 Uit gemak, omdat je te moe bent en snel klaar wilt zijn 

 Uit gemak. Als er bij ieder huishouden meerdere inzamerlingsbakken zouden staan zou dit probleem 

voor een groot gedeelte verminderd kunnen worden 

 Vanuit Den Haag bedrijven aansporen om producten milieu virendelijk te gaan verpakken 

 Veel burgers zijn nog onverschillig ondanks meer bewustzijn, oud papier wil niet iedereen bewaren tot 

het gehaald wordt en men heeft geen moeite over om het weg te brengen naar een container. 

 Veel mensen hebben een houding van het kan mij niks schelen  

 Veel mensen hebben hier te weinig ruimte voor. 

 Veel mensen zijn klein behuisd en/of hebben geeb 

 Velen vinden het een gedoe en waarvoor 

 Verzamelpunt te ver weg, dus te veel moeite 
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 Vinden het flauwekul 

 Vinden het onzin, en weten niet wat het nut is van afval scheiden 

 Volgens mij doen de mensen het hier wel goed 

 Volkomen desinteresse in hoe slecht het gaat. 

 Voor het gemak en omdat ze er niet over na willen denken. 

 Voor sommige gezinnen te veel moeite of te weinig ruimte in huis voor alle bakken waar het in 
verzameld moet worden  

 Voor veel mensen is het te veel moeite om hier over na te denken en  

 Voornamelijk gemakzucht  

 Vraag het de bewoners zelf. onzin vraag 

 Waarschijnlijk gaan de meeste mensen voor het gemak; afval scheiden kost meer tijd omdat je het 
mee moet nemen ergens heen. Alles in de grijze en groene container is gemakkelijker 

 Waarschijnlijk geen belangstelling of interesse in het scheiden van afval. Het wordt immers toch wel 

opgehaald 

 Wat een gedoe 

 Wat ik al vermeld heb over de centrale inzamel punten 

 We betalen al genoeg . 

 We betalen al te veel en zeker voor v.w.b. heel veel onzinnige milieu maatregelen 

 We gunnen ons er geen tijd voor  

 We hebben geen container voor plastic ,papier! Sap en melk pakken weer bij oud papier mee 

 We kunnen nu niet meer scheiden 

 We zien het er niet van in. 

 We zitten overal ver af als je in een dorp woont dus is men geneigd om het op 1 hoop te gooien. 

 We zouden meer bakken thuis moeten hebben voir oydpapier/ glas 

 Weer ik niet 

 Weet het niet 

 Weet ik niet 

 Weet ik niet , wat is dat voor vraag? 

 Weet niet 

 Weinig kennis van afval scheiden 

 Weinig mogelijk heden grofvuil halen en brengen kost geld 

 Weinig opslag ruimte gemeentelijke bakken niet dichtbij 

 Weinig ruimte en geen interesse 

 Wij denken niks 

 Wij hebben in ons appartement geen mogelijkheid om ons afval te scheiden, er zijn enkel twee 

containers waar alles in moet 

 WIL NIET MEER DAN 2 CONTAINERS BIJ HUIS! 

 Willen de energie er neit insteken 

 Wordt niet aan gedacht, of is teveel moeite 

 X 

 Zakken bij bewoners aanbieden om plastic in te gooien en dit laten ophalen en recyclen  

 Ze denken er niet over na, geen benul 

 Ze denken er niet overna 

 Ze denken er te makkelijk over en hebben zogenaamd geen tijd. 

 Ze denken niet na en geen interesse  

 Ze hebben er geen zin aan 

 Ze hebben geen ruimte voor papierdozen, glasbakken thuis enz. 

 Ze hebben geen zin of zijn slecht ter been. 

 Ze het niet intereseert 

 Ze vinden het denk ik te veel werk terwijl het het totaal geen moeite kost 

 Ze weten niet hoe te scheiden, gooien bijvoorbeeld vieze luiers bij het plastic. Door gebrek aan kennis 

voelen ze zich onmachtig en geven het op. Het zijn vaak laag opgeleiden die niet, of verkeerd, afval 
scheiden. 

 Ze zien er het nut niet van in, geen zin in.  

 Ze zien het belang er niet van in en het is makkelijker om alles gewoon in één bak te gooien 

 ZE ZIJN ONVERSCHILLIG 

 Zeker groen afval gaat stinken als het maar eens per 2 weken wordt opgehaald. 

 Zeker met keukenafval voor de groenbak is het gewoon een smerig klusje 

 Zich niet bewust zijn 

 Zie Scheemda daar wordt alles gescheiden 
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 Zien te veel zwerfafval 

 Zijn er niet mee bezig 

 Zijn totaal niet met milleu bezig en vinden het teveel gedoe 

 Zijn zich misschien niet bewust van het belang? 

 Zit soms best veel werk in 

 Zou mooier zijn als we dit kunnen aanbieden en dat het op gehaald wordt  

 \"onbewustheid\" 

 § 

Vraag 25: Wat zijn voor u redenen om uw afval (nog beter) te scheiden en 
(nog) minder afval te produceren? 

Heeft u nog een andere reden om uw afval (nog beter) te scheiden en (nog) minder afval 
te produceren? 

 De wereld is niet alleen van onze generatie, maar ook van onze kinderen. Wanneer wij doorgaan met 

zoveel (zwerf) afval te produceren, krijgen zij daar de rekening van. 

 1. Drank-/sappakken apart inzamelen (ligt nu rond scholen/winkels) 2. Blik apart inzamelen (ligt nu 

rond scholen en langs de wegen) 3. Plastic vervuiling (alles per stuk verpakt, vreselijk) 

 Afval bestaat niet, alles is weer een grondstof voor een nieuw product.  

 Afval scheiden doen we al voldoende maar aangezien alles tegenwoordig in overdreven verpakkingen 

zit is het wel erg lastig om te verminderen. Met andere woorden. Pak de oorzaak aan de bron aan. De 

fabrikant. 

 Afval wordt niet door mij geproduceerd, maar door het bedrijfsleven. Begin bij het minder produceren 
van afval. 

 Afval zelf hergebruiken 

 Alle beetjes helpen 

 Als de fabrieken het beter in gaan pakken,zou beter helpen,en meer statiegeld produkten,dan koop ik 
die eerder,overal plastic omheen is niet nodig,en doe het voor de volgende generatie,anders is de 

wereld zo naar de haaien,scheeld weinig meer aan,ik ben echt geschrokken van al die plasticsoep,er 
zou en bekeuring op moeten staan ,als men afval op straat en in het water smijt,dus nog een 

oplossing meer afvalbakken bij de straat. 

 Als de gemeente de juiste voorzieningen biedt, ga ik daar gebruik van maken.Voorkomen dat iedereen 
moet reizen om de troep weg te brengen. 

 Als er meer aanbod is om te scheiden, bv. speciale blikcontainers, plasticcontainers, enz. En dat 

uiteraard wel in het dorp zelf en niet standaard in een dorp verderop of alleen bij de winkels. 

 Als er voor elk afval potje is, kan ik het makkelijk scheiden, dan zou ik dit zeker doen. Nu moet ik zelf 
teveel regelen om dingen te scheiden. 

 Als het gemakkelijker en gratis wordt gemaakt zal er zeker beter afvalscheiding plaats vinden 

 Als ik per container kan betalen 

 Als ik plastic en sappakken apart aan kon leveren zou ik daar blij mee zijn. Scheiden van afval door de 
consument bevordert de bewustwording , in zicht in hoeveelheden plastic die we gebruiken!! 

 Als plastic, blik en groenten en fruitafval apart opgehaald zouden worden. Als de supermarkten minder 

verpakkingsmateriaal zouden gebruiken.  

 Anders redden we de volgende lediging van de grijze container niet qua ruimte 

 Apart plastic inzamelen maakt mensen meer bewust van de hoeveelheid plastic die we dagelijks 

gebruiken 

 Begin bij de bron winkels 

 BEGIN BIJ DE PRODUCENTEN DIE ONS MET ALLERLEI AFVAL OPZADELEN. 

 Begin bij de winkels en bied mensen een huis container voor plastic  

 Behoud van de aarde, we leven op een veel te grote voet en vervuilen en verspillen veels te veel 

 Behoud van natuur, minder ruimte nodig om te storten. Daardoor zadelen we de volgende generatie 

niet met ons afval op. Streven naar gesloten kringloop vind ik belangrijk 

 Belangrijkste zijn genoemd. 

 Ben al vanaf 1975 bezig afval te scheiden, blik,glas sappakken schillen en groenteafval. maar helaas 
besloot de gemeente daarin niet meer mee te werken !!!! 

 Ben zo een ander niet tot last 

 Besparing 

 Besparing grondstoffen 

 Beter in een vracht alles opgehaald dan vele malen met auto,s/vrachtwagen in de wijk. 

 Beter kan niet, ik scheid alles wat mogelijk is. 
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 Beter mogelijk maken om grofvuil op te laten halen een paar keer per jaar. Nu weet je niet waar je 

soms met spullen heen moet. Heen brengen lukt ook niet altijd. 

 Beter voor het milieu  

 Beter voor het milieu 

 Betere (en bereikbaarheid van) faciliteiten om afval gescheiden in te kunnen leveren. Niet iedereen 

gaat met de auto naar de milieustraat om afval in te leveren. Dit moet ook in het eigen dorp mogelijk 
zijn. 

 Betere wereld achter laten voor mijn kinderen 

 Betere wereld, het is echt nodig 

 BEWUSTWORDING MILLIEU KOSTENBESPARING? 

 Bij alles wat je weggooit denken \kan ik hiervoor een andere bestemming vinden\. Vooral kinderen 
aanmoedigen hierin creativiteit te ontwikkelen - maken van nieuwe dingen uit afval. 

 Bij gereedmaken tuin voor de winter of voorjaar heb je meestal meer tuinafval, waarbij ik de zaden in 

de groene container doe en de rest in een compostvat.Omdat de groene container 1x per 2 weken 
wordt opgehaald, doe ik de restafval tijdelijk in bewaarde plastic zakken. 

 Bijdrage aan het milieu en hergebruik zoals ook al aangegeven! 

 Bijdragen aan een gewoonte van minder consumeren 

 Blauwe papier container net als grijze, waarvan opbrengst verdeeld wordt over scholen en 
sportvereniging Zakken voor plastic zodat dat thuis kan worden opgehaald  

 Compostbak .\\r\\ner zijn diftar verbrandingen die ik niet prettig vind.\\r\\n 

 Composthoop, en minder afval en tegelijk goede grond voor de tuin  

 Container is vaak te vol 

 Container minder vol 

 Container voor papier container voor plastiek erbij  

 Daarvoor moet je bij de fabrikanten zijn. Er moet meer bekendheid komen over wat je allemaal kan 
scheiden. Ook Wat je kan scheiden voor goede doelen 

 Dan hoeft de grijze container niet elke leeging bij de weg. En dat scheelt weer geld  

 Dan kan het afvel sneller verwerkt worden en komt het gelijk op de plek van bestemming terecht. 

Anders kost het weer zoveel energie. 

 Dat de explosieve groei van de afvalheffing een halt toe geroepen word!!!! 

 Dat lukt niet met al dat verpakkings materiaal en biologisch is ons te duur en als wij de bak bij de weg 

zetten is hij meestal vol maar dan drukken er buurtbewoners er nog wel een zak in en blijft de deksel 
open staan en of die het afval scheiden weet ik niet en als jullie het plastic apart ophalen doen we nog 

veel langer met de bak 

 De aarde zo goed mogelijk bewaren voor de volgende generatie 

 De gemeente moet aan gescheiden afval doen \\r\\n\\r\\nzoals plastic contaners aan de bewoonders 
\\r\\n\\r\\nen er moeten meer glas bakken laten plaasten \\r\\nvoorbeeld bij alleen maar en 

uithuizermeeden \\r\\nis maar op 1 plek glasbakken en de centrum\\r\\ndoe daar iets aan \\r\\n 

 De gemeente moet met eerlijke cijfers komen en niet de indruk wekken dat WIJ HIER de grootste 
vervuilers zijn. Zie CBS gegevens 550 kg. p.p. . 

 De gemeente zei op mijn vraag waarom geen plastic etc te scheiden antwoord is niet effectief 

 De helft van mijn restafval is plastic. Dit is gemakkelijk gescheiden in te zamelen 

 De manier waarop afval zich opstapelt irriteert me al mijn hele leven. De consument kan hier weinig 
aan doen, die moet braaf stapels troep kopen voor de economische groei, er vervolgens in geloven dat 

die troep na het weggooien verdwijnt, en leven met de resulterende vervuiling.  

 De omgeving en onze kinderen en mijn leerlingen zien dat ik het afval scheidt en ik geef op die manier 

het goede voorbeeld  

 De plastic soep baart mij zorgen.  

 De supermarkt zou de keuze aan klant moeten geven om e.e.a. niet in plastic maar b.v. papier/zakjes 
te gebruiken voor fruit en vleeswaren. Alle plastic tassen WEG ERMEE.(kan ook in een papierenzak 

zoals in Amerika)  

 De toekomst van de aarde 

 De toekomst van de wereld en van onze kinderen, gewoon fatsoen, het is een kleine moeite. 

 De toekomst van onze kinderen 

 De toekomst van onze kleinkinderen 

 De vraag is nog natuurlijk of we kosten gaan besparen 

 De wereld gaat ten onder aan de groeiende afvalberg die de wereld overspoeld 

 De wereld zo goed mogelijk achter laten voor de volgende generaties 

 De wereldbevolking die in de afgelopen 150 jaar is geexplodeerd, trekt een hele zware wissel op deze 

planeet. Minder afval en meer milieubewustwording is toch wel het minste wat je dan kan doen. 

 De winkels zouden minder verpakkingsmaterialen moeten gebruiken, dan wordt het voor de 
consument een stuk gemakkelijker om afval te scheiden! 

 Denk dat de gemeente zelf moet mee werken om het mogelijk te maken, ook in de kleine dorpen.  
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 Denk ook aan de toekomst van de jeugd de zee alle dieren die dood gaan aan al het plastic 

 Dichtbij in de buurt een breng centrum  

 Doe het al jaren zo, wil er niet voor moeten betalen ik doel al goed genoeg mijn best oud papier, glas, 
groen afval, rest aval grijze, elektrische apparaten en ijzer naar de outzijzerboer.  

 Door beter afval te scheiden worden we bewuster van de huh afval. als we zelf het afval scheiden 

wordt afvalverwerkend goedkoper. Door alles door de afvalverwerker te laten scheiden zijn we duurder 
uit en wordt alleen de afvalverwerker er beter van (grotere omzet/winst) 

 Door meerdere containers/ bakken waar je het gratis kan in leveren Zoals voor plastic, melk / sap 

pakken etc, en eventueel voor oudpapier. Ik denk dat dat al heel wat scheelt  

 Door sap pakken /blik apart in te zamelen  

 Door zorgvuldig mijn afval te scheiden, ben ik me steeds meer bewust van veel overbodige 

verpakkingen, koop ik bewuster mijn boodschappen en poog ik materialen opnieuw te gebruiken. 

 Duurzaam leven begint bij jezelf 

 Duurzaamheid  

 Duurzaamheid/de natuur/verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving en volgende generatie(s) 

 Eco-voetafdruk verkleinen.Ik vind het een leuke uitdaging.Wil mijn leven daarom ook anders 
organiseren.Ik weet nu ook dat ik me niet hoef te schamen omdat ik geen hocus-pocus telefoon heb. 

Mijn mobiel uit 2006 doet het nog prima. 

 Economischer en efficiënter. 

 Een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 Een container voor lege plsick 

 Een leven voor toekomstige generaties 

 Een oranje container om plastic te scheiden. een extra container om blik e.d. te scheiden. 

 Een plastic container aanschaffen die gewoon 1 keer per maand ophalen en per legging betalen, en het 
overige huishoudelijk afval op gewichten ook 1 keer per maand legen.En de groene container per 

legging betalen . 

 Een wereld met minder milieurampen 

 Eigen compostbak 

 Eko logisch evenwicht herstellen en onbewerkt voedsel kopen 

 Elk product is een creatie. En is bedoeld om te gebruiken, niet om weg te gooien. Als je er zelf klaar 

mee bent, gun het dan iemand anders.  

 Er is maar 1 aarde en wij zijn met elkaar bezig haar naar de verdoemenis te helpen, o.a. door onze 
(plastic) wegwerpmaatschappij. 

 Er komen ook nog mensen na ons op de planeet. 

 Er wordt te veel onnodig plastic gebruikt en veel eten weggegooid in o.a. de supermarkt, afgaande op 

de 35% kortingsstickers bij Albert Heijn. Er is elders in de wereld veel honger en het gaat slechter met 
het mileu.natuur. Er moet bewuster met voedsel worden omgegaan en meer gelet worden op de 

samenstelling van de huishoudens en betere klantgerichtere vraag en aanbod afstemming waar echt 
behoefte aan is.  

 Ga plastic verbieden en statiegeld op blikjes. Ik denk dat je dan al een heel eind bent. En anders 

mensen laten betalen als ze et een plastic zakje of netje omheen willen. 

 Geeft jezelf het gevoel dat ook iets doet voor een beter milieu 

 Geen artikelen meer in plastic verpakken (winkels) alleen in papieren zakken 

 Geld besparen, mits dat het ook betaalbaar is. 

 Gemeente moet voldoende mogelijkheden bieden om alles te scheiden en meer informatie waar, wat 

in te leveren is 

 Gescheiden afval komt rechtstreeks bij de juiste ontvanger. Het kost geen enkele moeite  

 Gewoon beter voor het milieu en de toekomst. Maar zie ook dat het een druppel is op de gloeiende 

aardplaat als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met India, Afrika maar ook dichterbij huis zoals in zuid 
Europese landen. Wordt je soms wel verdrietig van maar wat wijzelf kunnen doen blijven we doen! 

 Gewoon omdat ik graag een gezonde nette omgeving/natuur wil 

 Gezondheid van mens, dier en planten 

 Goed voorbeeld doet goed volgen voor de volgende generatie 

 Goed voorbeeld voor mijn kinderen. 

 Goed voorbeeld, doet goed volgen 

 Graag container voor sap en melk pakken,metaal(blikken enz) en container voor plastic. 

 Grijze container niet zo vol...na een week moet het al aangestampt worden. 

 Hergebruik van tuinafval 

 Het draagt bij aan het bewustzijn, dat bijna alles wat je aanschaft, afgevoerd moet worden. En je 

vraagt je eerder af of je het wel nodig hebt. 

 Het gaat niet alleen om wat de burger/consument bereid is te doen, de detailhandel moet ons al met 
minder verpakkingsmateriaal opzadelen 

 Het geeft me een goed gevoel bij te dragen aan een beter milieu 
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 Het goede voorbeeld geven aan de kinderen 

 Het is bittere noodzaak, zoals we nu leven kan het nie verder gaan. Onze kinderen en kleinkinderen 
hebben ook recht op een mooie gezonde wereld. 

 Het is een leefstijl geworden. Een soort sport om de container bijna niet meer neer te zetten.  

 Het is goed voor het milieu en voor onze aarde  

 Het is leuk. 

 Het is voor mij zelfs \'een sport\'! 

 Het kost gigantisch veel om er vanaf te komen 

 Het maakt je bewust wat je allemaal voor afval produceert  

 Het maakt niet uit hoeveel we in de groene bak en in de grijze bak doen , we betalen een vast bedrag 
, in de winter maanden gebruiken we de groene bak niet , maar moeten er wel voor betalen  

 Het moet beginnen wat er in het huis komt, Het is veel verpakt in plastic en kunststof,laten we 

overgaan op glas en grotere verpakking zodat je minder vaak hoeft te kopen.  

 Het scheiden van afval en minder afval produceren zijn twee verschillende dingen en kunnen 
dientengevolge niet in een en dezelfde vraag gesteld worden in een enquete. Ik ben benieuwd welk 

bureau de gemeente heeft ingehuurd voor deze enquete.  

 Het was mij niet bekend dat blik en melk/sap pakken uit het afval gehaald werden. Deze worden bij 

ons vaak helemaal volgemaakt met restafval en dan in de grijze container gedaan. De grijze container 
komt maar 1 keer in de 6 a 8 weken bij de weg. 

 Het zelfde doen als wat de gemeente zuidhorn doet! Langs de huizen rijden met een vrachtwagen met 

aanhanger waar je plastic in plastic zakken kunt doen,glas, etens resten enzo in kunnen.  

 Het zou erg fijn zijn als er eens in de maand iemand is om grofvuil te halen. Voor veel mensen is het 

een probleem om grofvuil zoals een bankstel af te voeren. 

 Hoe kan ik zien dat de buren het afval scheiden? onzinnige vraag. 

 Hoe kleiner de afval footprint des te beter het is voor de wereld. 

 Hoe logisch is dit  

 Hoe minder afval ik in de container gooi, hoe minder ik hoef te betalen aan reinigingsrechten. Dus kom 
maar op met statiegeld voor blik en statiegeld voor bierblikjes! 

 Hoe moet je het voorbeeld geven, gezien de inhoud van de containers in de straat waar het soms 

bovenuit puilt?? 

 Hopelijk uiteindelijk kostend besparend en minder afval altijd goed  

 Ik ben principieel tegen het aanbieden van ongesorteerd huishoudelijk afval zoals in deze gemeente 
(halfslachtig!) wordt gepropagandeerd. Om mensen bewust te maken van hun bijdrage aan de 

afvalstroom dient ook plastic gescheiden aangeboden te worden. Dus niet alleen glas papier 
groenteafval maar echt alles! En bovenal het aangeboden afval belastingplichtig maken op volume/ 

gewicht 

 Ik ben van mening meer dan genoeg te doen, en zie niet in hoe nog te minderen of meer te scheiden. 

 Ik ben van mening, dat ik al mijn uiterste best doe om mijn afval op de juiste manier te scheiden en 

zo min mogelijk weg te gooien. Slles, wat ik niet (meer) gebruik geef ik weg, dan wel gaat het naar de 
kringloopwinkel 

 Ik bespaar heen en weer lopen naar de gezamenlijke container 

 Ik bespaar helemaal geen kosten, in Eemsmond betalen we nu de hoofdprijs en dat komt omdat er 

jarenlang niets/weinig aan afvalheffing is betaald. De vervuiler betaalt moet het principe zijn, ik betaal 
nu mee aan de huishoudens die heel veel afval produceren.  

 Ik denk dat veel mensen deze vraag, zoals hij nu geformuleerd is heel moeilijk kunnen beantwoorden. 

Ik heb kosten drie sterren gegeven, omdat de kostenbesparing voor mij ondergeschikt is aan 
milieuaspecten (leefbare wereld voor wie na ons komt) en de derde vraag maar twee sterren gegeven 

omdat ik vaak geschokt ben wat mensen allemaal in de grijze container gooien dat naar de 
milieustraat gebracht zou moeten worden!Echt shocking! 

 Ik denk dat we dood gegooid worden met verpakkingen in de winkel. Als dit ook een stuk minder zou 
zijn dan hebben we ook een stuk minder verpakkingen.  

 Ik denk wel dat we niet te eenzijdig moeten focussen op alleen maar afvalvermindering, maar ook op 

hóe dat afval wordt verwerkt. Dat moet m.i. met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Dus pas op 
dat mensen geen geverfd hout gaan verbranden in de achtertuin, om de container zo leeg mogelijk te 

houden. En dergelijke.En maak minder belastende produkten aantrekkelijker en goedkoper dan zwaar 
belastende produkten (bijv. verf op waterbasis ipv op terpentinebasis, voedsel uit de streek en liefst 

biologisch, ed. Ik weet dat dat niet echt op gemeenteniveau kan, maar zelfs daar kan meer dan nu 
gebeurt. Ook kun je veel afval en energie besparen door in ieder dorp een \'eetcafe\' in het dorpshuis 

oid te hebben, zodat niet iedereen die niet kan/wil koken een eigen (kantklare) maaltijd hoeft op te 
warmen en de verpakking weer weggooit. 

 Ik doe alles altijd graag zo goed mogelijk 

 Ik doe het om grondstoffen uit te sparen om de hoeveelheid plastic in de omgeving te verminderen en 

om vriendelijk voor de aarde te zijn.  

 Ik doe volgens mij alles wat mogelijk is om afval te scheiden op dit moment. Minder afval produceren 

ligt denk ik bij de supermarkten bijna alles zit in plastic verpakt. 
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 Ik doe wat ik kan maar zou graag het plastic er uit willenhalen.  

 Ik erger mij bont en blauw wanneer alles in de supermarkt ingepakt ligt. Minder plastic !! 

 Ik heb een hekel aan de wegwerp maatschappij, we moeten onze spullen weer gaan waarderen 

 Ik heb een mestbult en van alle snoeiafval maak ik een houtwal in de tuin. 

 Ik heb geen andere reden 

 Ik heb geen reden om nog meer te besparen in de zin, dat mijn koop gedrag minimaal is, en allen het 
nodige koop om te overleven. enigste waar door mijn huishouden minder afval zal produceren, is als 

de verpakingen in de supermarkt veranderen. 

 Ik heb kinderen 

 Ik heb mijn twijfels over de bedoelingen van de gemeente.Laat de gemeente het maar beter verkopen. 

 Ik hou niet van overbodige rommel en verpakkingen 

 Ik irriteer mij aan het gemak waarmee veel mensen leven en niet nadenken, de gemakzucht. Ik vindt 

het een voorrecht om in zo\'n prachtige omgeving te mogen leven en wonen, dan is mijn taak om deze 
ook netjes te onderhouden en daar hoort afval scheiden bij. 

 Ik kijk niet wat de andere doen. 

 Ik merk in mijn buurt dat ze best lui zijn om hun afval op te ruimen. Misschien wat meer openbare 
prullenbakken zal fijn zijn! 

 Ik mis 1 belangrijk aspect in dit verhaal wij ..als bewoners moeten de afvalberg die producenten 

veroorzaken...met name verpakkingen..oplossen??? pak het probleem bij de bron aan dan hoeven wij 
als bewoners minder te scheiden of weg te gooien. probleem opgelost 

 Ik probeer zoveel mogelijk mijn afval te scheiden, maar nog minder afval te produceren is soms heel 

moeilijk in elk geval niet van 200 naar 30 kilo. Dat zal me nooit lukken en dat zou ik heel belachelijk 

vinden. Dat is 1,154 kilo per 2 weken, onmogelijk. Dan zal je zien dat vele mensen weer het afval in 

sloten, rivieren of elders deponeren. Is dat dan goed voor het milieu? 

 Ik produceer weinig afval. Ik krijg bijna alles aangeboden.  

 Ik schrik van de hoeveelheid afval die wij produceren, met name de hoeveelheid plastic en dubbele 
verpakkingen van producten. Dit verwerken kost onnodig veel energie. met kleine wijzigingen kunnen 

we dit verminderen. 

 Ik vind dat de overheid (gemeente) te laks is met aanbieden van alternatieven. Bv geen gescheiden 

ophaal van plastic. Geen regels voor producenten die bijdragen aan vermindering. 

 Ik vind dat er vanuit ons allemaal bewuster om moet worden gegaan met de hoeveelheid spullen die 
we kopen en niet nodig hebben en met name ook met de hoeveelheid voedsel die we aanschaffen en 

waarvan we er zoveel weggooien  

 Ik vind het belangrijk om te scheiden omdat het dan beter verwerkt wordt, en de natuur er beter van 
wordt. Tevens kunnen dan producten veel meer hergebruikt worden en voorkomen overvloed van stort 

en troep wat we niet nodig hebben, zelfde als met telefoons, laptops, etc.. ik doe er zolang mogelijk 
mee tot het spul echt kapot, af is en het echt niet langer kan, anders blijf ik het gewoon gebruiken, of 

als reserve houden voor back-up en evt andere functies waarvoor je apparatuur extra kan gebruiken. 
Liever bewust bezig en mij gelukkig voelen, dan vervuilen en een ellendig gevoel eraan overhouden. 

 Ik vind het een uitdaging om te kijken hoe ver je daar mee kunt gaan; ook als het om kleine dingen 

gaat (nietjes, spijkers,paperclips,aluminiumwikkels, e.d.) 

 Ik vind het milieu erg belangrijk 

 Ik vind het rondslingerende afval in de natuur verschrikkelijk. Vooral plastic is een groot probleem. Als 
ik daar wat aan kan bijdragen doe ik dat graag. 

 Ik voel me verantwoordelijk beter te scheiden en minder afval te produceren jegens de toekomstige 
generatie. 

 Ik vrees voor de toekomst van mijn kleinkinderen 

 Ik wil absoluut geen extra container liefst hekemaalgeen containers maak maar onder gronde bakken 

net zoals in de stad 

 Ik wil best meer scheiden maar zeker niet meer kosten aan bakken of belastingen want we betalen nu 
al boven het wat mogelijk is voor de lagere inkomens waar ik bij val 

 Ik wil de planeet leefbaar houden, zodat onze kinderen ook een fijne plek hebben om te wonen.  

 Ik wil de wereld graag zo schoon mogelijk doorgeven aan de volgende generaties, ik maak me daarom 
erg veel zorgen over het opwarmen van de aarde en de vervuiling van de oceanen!! 

 Ik wil een beter milieu 

 Ik wil mijn best doen dat de vervuiling/ het klimaat/ de CO twee, de o-zonlaag , de aarde leefbaar 

blijft/ wordt voor onze kinderen/ kleinkinderen en kindskinderen 

 Ik wil niet dat het gaat zwerven 

 Ik wil wel minder afval, maar veel van de producten die ik koop zijn soms driedubbel verpakt, met 

name in plastic. Het is raadzaam om actief winkels te activeren heu producten anders te verpakken.  

 Ik wil zo weinig mogelijk betalen 

 Ik zie a waar dit heen gaat julie sturen aan op diftar wat een geweldig idee(sarcasme 

 Ik zie consuminderen en de groei-ecomotie vaarwel zeggen als hoogste prioriteit. Onthaasten, 

eenvoud, meer biologisch (moes)tuinieren. Welzijn boven welvaart zou heel wat kilo\\\'s afval schelen 
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 Ik zou graag willen dat het plastic apart wordt ingezameld. is altijd teveel en het belandt gewoon in de 

container 

 Ik zou het wel willen. B.v een container voor plastic!!!!! En een container voor papier. 

 Ik zou meer scheiden als er containers waren. met name groene containers 

 Ik zou minder afval kunnen produceren als eest de middenstand daar beter op inspeelde door alles 

niet zo dubbel te verpakken! 

 Ik zou niet weten hoe 

 Ik zou niet weten hoe we minder afval kunnen aanbieden. Je moet het toch kwijt. Hier in het noorden 
hebben we vaak grote tuinen, waardoor extra GFT afval wordt aangeboden. Je kunt de tuin toch niet 

geheel beleggen met tegels, want dan krijg je weer een ander probleem namelijk wateroverlast bij 
hevige regenbuien.  

 In Duitsland doen ze al jaren aan plastic te scheiden van alle andere dingen. Waarom hier niet, extra 
afvalbak voor alleen plastic zou een uitkomst zijn en helpen aan een beter milieu! 

 In Oostenrijk trof ik bij het appartement maar liefst acht vuilnisbakken aan! Na drie weken was ik er 

aan gewend Biomuhl, papier, dun plastic, dik plastic, blik, asresten,melk en fris verpakkingen en 
glas.Er stond een boete op alles bij elkaar gooien. 

 Indien de mogelijkheid geboden wordt 

 Indien dit direct een besparing op de tarieven zou opleveren. 

 Irritant om mij te ondervragen over wat anderen doen/ denken. Onderzoek het zelf en vraag niet naar 

vooroordelen. 

 Ja maar wel vanuit reeel oogpunt. Gemiddeld in Nederland hebben we 500 kg afval per persoon en dus 

geen 200 kg, wat steeds genoemd wordt. Dus totaal niet realistisch om te streven naar 30 kg afval per 

persoon. 

 Ja scheiden gaan belonen en niet straffen door de afvalstoffen heffing maar continu te verhogen. ook 

gescheiden afval levert geld op. Conclusie belonen werkt beter dan straffen maw. bij afval scheiden 
moet de afvalstoffen heffing gelijk blijven of zakken 

 Ja, als gemeenten geen vbrieven te suren voor deze enquete, en dan ook nog 2 per 1 huisadres 

 Ja, vooral minder afval produceren is een goede, positieve uitdaging. Grondstoffen, vervoer van alles, 

luchtvervuiling bij produktie van spullen. De containerramp in het waddengebied liet ons zien welke 
troep wij helemaal uit Azië hiernaartoe vervoeren. Hoeveel fossiele brandstof dat kost, vervuiling van 

de zeeën en de lucht als je uitgaan van het feit dat we met steeds meer mensen op aarde wonen. Toch 
is het ook zo dat deze problematiek het onderliggende probleem niet oplost. We hebben te maken met 

handelspolitiek, wereldwijde kapitalisme en bij ons, burgers een enorme verslaving aan status,spullen, 
vertier enzo. Gedachten aan Werkloosheid en schaarste maakt mensen angstig en agressief ( we 

hebben recht op...) en daarom willen we onze welvaartspeil behouden, denk ik zomaar. Als steeds 
meer mensen rijk worden in onze westerse wereld gaan we bijna allemaal ons eigen genoeg 

behouden. 

 Je bent minder tijd kwijt om het te sorteren als het er simpelweg niet is... 

 Je doet het voor je nageslacht, beter milieu 

 Kinderen en kleinkinderen moeten ook een schoon milieu 

 Kosten  

 Kosten besparen voor de burger. Maar het wordt meestal niet goedkoper. 

 Kosten en hergebruik maar de vuilstort in usquert is veeeeeeel te duur. 

 Kosten??? 

 Laten we maar eens beginnen bij de bron. De inductie die dit troep ons verplicht aanbieden om te 
kopen. Vele producten kunnen aangeboden worden met minder afval. Waarom moeten wij dan meer 

inspanning gaan leveren om minder afval te produceren. Kijk naar het product riruals. Zij bieden een 

zalfje aan in de vorm van een halve bowlingbal. Allemaal plastic met een uitsparing van een 

waxinelichtje waar dan de zalf in zit. De rest is alleen maar veel plastic. Pak deze zaken maar aan in 
plaats van de gebruiker lastig te vallen.  

 Leefbaar milieu voor onze kinderen en kleinkinderen 

 Leveren gele container voor verpakkingen en blik. Tweederde van het afval is verpakking, dus begin 

bij de bron zodat wij minder hebben in te leveren. 

 Liefst zat ik op nul afval, maar dat is hier nog niet haalbaar. Verpakkingsloze winkels zijn niet in de 
buurt helaas. 

 Lijkt me de belangrijkste insteek, grondstoffen besparen en hergebruiken. Maar, let erop, beoordeel de 

totale keten van een materiaal en zoek naar het ontkoppelpunt wanneer is het voor wie een afval en 
wanneer voor wie een grondstof. Dan kun je ook kijken naar kosten, opbrengsten en verdeling 

daarvan. En kun je kijken of je moet/kan belonen of beboeten. Even simpel gesteld als je voor een 
doosje eierschalen € 10,- bied, liggen er nergens in de gemeente nog eierschalen op straat zullen we 

maar zeggeb 

 Maak als gemeente meer ondergrondse opslag en goed bereikbaar voor omwonenden. laat zien hoe je 

met het proces afvalverwerking omgaat. Er blijft nog steeds veel te veel gescheiden afval liggen wat 

niet opnieuw verwerkt wordt. 

 Meer afval is meer kosten  
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 Meer afval is ook meer gedoe (vaker prullenbak legen etc) 

 Meer containers voor bepaalde verpakkingen en andere dingen..de kosten voor ieder gezin 1 bedrag 
per jaar 

 Meer efficiëntie bereiken in het verwerkingsproces 

 Meerder opties om afval te scheiden  

 Melk en sap pakken tempex en plastic verpakkingen net als in het westerkwartier apart ophalen 

 Met de explosieve prijsstijging van 2019 zie ik geen reden om dit nog meer te doen!  

 Mijn co2 voetstap wordt kleiner waardoor ik aan het behoud van onze natuur en natuurlijke 
grondstoffen bijdraag. 

 Mijn geweten sussen ) 

 Mijn grijze container is altijd bomvol.. ik kán haast niet minder afval produceren als ik doe. sommige 

dingen, w.o zuivel is alleen maar te verkrijgen in plastic of karton verpakkingen. ik kan daarin zelf dus 
niks veranderden en houd ik dát afval hoe dan ook. fruit koop ik vaak los, groente vers en zo min 

mogelijk met verpakking, dus daarmee produceer ik al weinig afval. vlees van de supermarkt is vaak 
ook heel onvoordelig verpakt, daarin kan ik ook niet minderen met afval. het meeste afval wat ik heb 

kan ik dus niet verminderen omdat de winkeliers en fabrikanten veel dingen verpakt aanbieden en er 
geen alternatief voor ia. ik heb met mijn gezin, vader, moeder, 3 kinderen van 12,10 en 2 jaar de 

grijze container áltijd vol, ik zou wel minder willen, maar het is voor mij echt onmogelijk. een aparte 
container voor plastic e.d zou de uitkomt zijn.. dit hebben ze al in zoveel gemeentes en die mis ik hier 

echt.  

 Mijn kinderen leren dat afval scheiden gewoon is 

 Milieu boer ophalen dus zo als in het westerkwatier, Gem. mag er ook energie in steken. 

 Milieubelasting 

 Minder afval begint bij de producenten. Laten zij minder materiaal om produkten doen, zodat wij het 

niet hoeven weg te gooien 

 Minder afval betekend misschien ook dat je minder zooi in huis haalt wat het huishouden wat simpeler 
en overzichtelijker maakt.  

 Minder afval lukt niet. gemeentes moeten niet overdrijven. Daarbij komt de gemeente weet hun geld 

wel te halen bij hun burgers. Maar de gemeente laat zelf veel afweten. Dan krijg je dat burgers ook 
niets meer willen doen. LUISTER NAAR DE BURGERS!!! 

 Minder CO2 in de atmosfeer; klimaatcrisis  

 Minder consumeren, minder wegwerpmaatschappij 

 Minder in de container betekend minder kosten.  

 Minder plastic verpakkingsmateriaal wordt aangeboden in de supermarkt. 

 Minder van deze onzinnige vragenlijsten (papier en envelop) 

 Minder verpakkingsmateriaal af-fabriek!!! 

 Minder verpakkingsmaterialen aanbieden in de winkels. 

 Minder verspilling van energie 

 Minderen bespaart kosten voor de gemeenschap 

 Mis container voor plasticafval  

 Misschien nog een extra kliko voor plastic afval. 

 Misschien punten in het dorp waar je lege pakken en blikjes en drinkflessen ka in doen 

 NADIEN SCHEIDEN IS BETER VOOR MILIEU DENK EENS AAN DE CO UITASTOOT VAN DE AUTOS DIE 
ALLES APART OP MOETEN HALEN!!! 

 Nascheiden en netjes verbranden zijn betere oplossingen dan de burgeer opzadelen met een woud aan 

verschillende containers 

 NB. Ik bespaar momenteel geen kosten als ik minder afval aan zou bieden. Zelfs als ik helemaal geen 
gebruik van de grijze container zou maken, ben ik verplicht het volle bedrag aan afvalstoffenheffing te 

betalen. Wordt het geen tijd om dit anders te regelen, gemeente?!  

 Nee en ik doe echt mijn best, maar er is geen ontkomen aan bij het kopen van dingen. Er komt enorm 

veel verpakkingsafval bij. 

 Nee ik doe alles al , meer gaat niet  

 Nee vooral dat het eigenlijk best een kleine moeite is om even beetje meer te doen.  

 Nee, ik denk dat nascheiding veel effectiever en goedkoper is. nu worden verontreinigde vrachten 
afgekeurd 

 Nee, ik zit al op het minimale.  

 Nee, ik zou niets meer kunnen bedenken. De tuin is belangrijk voor mij, maar ik zie tuinafval als een 
goede kringloop. Dit zou niets moeten kosten. 

 Nee, maar wij vinden dat het bij de bron ( overheid) moet aangepakt worden! 

 Nee, maar zorg in ieder geval voor een laagdrempelige inzamelstructuur waarbij gescheiden stromen 

eenvoudig af te geven zijn. Natuurlijk vind ik bv allerlei dubbele verpakkingen ook onzin, maar daar 
kun je als consument vaak niet om heen en om dit tegen te gaan is actie op een ander niveau 

noodzakelijk 
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 Neen, de tarieven van de gemeente gaan alleen maar omhoog en de burger moet steeds meer zelf 

doen. Als de burger commentaar heeft geeft de gemeente niet thuis, en zegt ik herken mij hier niet in 
of ik voel mij bedreigd. Misschien begrijpt u nu hoe de burger, met name deze zich voelt! 

 Niet echt. Misschien vind ik het vanzelfsprekend. 

 Om alle afval kwijt te worden, soms is de container te klein 

 Om de kosten voor afvalverwerking/ ophalen te besparen. Het moet niet zo zijn (als bij de 
energierekening)dat als je er goed om denkt niet teveel afval te produceren, je toch een hogere 

rekening gepresenteerd krijgt. Dat werkt namelijk demotiverend!  

 Om te zorgen voor een schone aarde, nietalleen zolang ik leef, maar ook voor ons nageslacht 

 Om zo kosten te besparen voor het legen van de container. 

 Omdat anders mijn container te vol is. We zijn met 7 mensen in huis. Een grijze container per 2 weken 

is niet voldoende. Door zoveel mogelijk te scheiden redden we het soms net. 

 Omdat de gemeente dat wil, blijkbaar.. 

 Onze wereld gaat naar de kloten als we zo doorgaan. We moeten echt anders minder plastic etc.  

 Op ons akkerbouwbedrijf proberen we zoveel mogelijk de kringlopen gesloten te houden. Zo ook in het 
huishouden, dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. 

 Optie op plastic te scheiden van restafval binnen de gemeente 

 Over-consumptie en over-productie beperken en tegengaan! vervuiling en vernietiging van onze 
moeder aarde met haar atmosfeer en klimaat tegengaan! 

 Papier \'t Hoogholtje en zou graag een bak voor plastic afval 

 Persoonlijk koop ik heel weinig en heb daardoor weinig afval, mijn grijze container staat 1 maal in de 6 

weken bij de weg en is dan maar voor de helft of kwart vol 

 Plaats blikcontainers. De overeheid moet producenten verplichten om minder schadelijke verpakkingen 
te leveren. (bv geen plastic om komkommers) 

 Plastic apart en blik 

 Plastic apart gaan inzamelen en blikjes 

 Plastic apart verzamelen. Afspraken supermarkten enz. minder plastic te gebruiken als 
verpakkingsmateriaal. Wij zitten aan het eind van de keten. Je kunt beter bij het begin beginnen. 

 Plastic container  

 Plastic in een zak verzamelen 

 Plastic inzamelen 

 Plastic scheiden aan de bron 

 Plastic scheiden zou een goed plan zijn!! 

 Plastic soep  

 Plastic te scheiden 

 Plastic vindt ik wel belangrijk maar dan plasticzakken waar het in kan want ik wil er geen container 

meer bij in mijn kleine tuin. 

 Plastic wordt niet apart opgehaald. 

 Plastic, blik en sappakken apart scheiden en ophalen bij huis weg. Misschien kunnen deze producten 
naar een lokale of of landelijke ondernemer die hier weer wat mee kan doen/maken.  

 Plasticsoep in de oceanen 

 Plastik scheiden glas groenteafval en papier eens per week gratis aan de straat zetten voor het 

ophalen net als in de gemeente marum dat lijkt mij een heel goed idee vind u dat ook niet  

 Principe van energie besparing, het kost energie om dingen te maken, dus belast dit ook de energie 

balans. 

 Pure noodzaak voor onze leefomgeving 

 Puur voor het milieu 

 Qua groen afval niet mogelijk ivb zeer grote tuin . en mensen die bedrijven hebben meer laten betalen 

 Reduceren van maandlasten en gemeentelijke vorderingen 

 Restafval is een immer groeiende hoop die op termijn onbeheersbaar wordt 

 Resultaat en of bewijs zien dat het toch geen verspilde moeite is. Plastic afval wat uiteindelijk toch 

verbrand wordt omdat de recycle bedrijf te weinig capaciteit heeft 

 Sappakken,blikken en plastic schijden 

 Scheiden aan de bron. Aparte kliko\'s voor verschillende soorten afval. Het huidige beleid van de 
gemeente om alles maar in de grijze container te gooien vind ik niet goed. Echter de gemeente heeft 

gekozen voor dit beleid. Dus is op eigen initiatief een container aangeschaft waar plastic in wordt 
verzameld. En deze wordt door mij apart afgevoerd naar Hummel in Leek. Gemeente Hogeland neem 

een voorbeeld aan de plaatst zuidhorn, waar groen, grof, papier en voornamelijk plastic apart wordt 
ingezameld 

 Schhonere zeeen en rivieren, minder dode dieren, verbetering hopelijk van het klimaat, 

kostenbesparend,bewust inkopen. Groot probleem is echter, dat de supermarkten nog steeds alles in 
plastic hebben verpakt en je daar door elke keer met veel van dat milieuverpestende spul zit.Is een 

doorn in mijn oog 
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 Schonere wereld 

 Statiegeld op blik en flesjes 

 Statiegeldflessen te kopen i.p.v. plastis weggooiflessen. 

 Streven naar minder spullen (ontspullen) en daardoor minder afdanken via de afvalstroom 

 Supermarkten moeten milieu vriendelijke verpakkingen gaan aanbieden en/of promoten dat ieder z\'n 

eigen verpakking kan/mag gebruiken 

 Tenslotte zijn alle grondstoffen en resources maar beperkt beschikbaar en zouden in komende 

generaties op kunnen raken. Door bewust met afval om te gaan, kunnen we dit proces tenminste 
verlangsamen. 

 Terug naar 30 kg wordt best lastig met 4 katten en 3 kattenbakken in huis... Kan gebruikt kattengrit 
(dus met pis en poep) ook apart ingezameld worden? 

 Terugdringen van het kopen van spullen/ hebbedingen 

 Terugdringen van verspilling van materialen 

 Toekomst 

 Toekomst. Zou ook graag plastic willen scheiden, maar dat kan hier nog niet.  

 Tweedehands spullen aanbieden zodat anderen er nog plezier aan hebben. 

 U moet zelf het goede voorbeeld geven door geen twee brieven naar het zelfde adres te sturen.  

 Uiteindelijk moet alles weer in een kringloop zodat we effectief geen afval meer produceren. 

 Vanwege milieu overwegingen en het behoudt van deze mooie wereld! 

 Veel meer hergebruik oa via kringloop winkels, maar mogelijk ook via gemeente, milieustraat.  

 Veel minder verpakken in plastic inde supermarkten. Plastic waterflessen uitbannen. 

 Verbeter de wereld, begin bij jezelf. 

 Verminderen van de afvalberg 

 Vervuiling overal 

 Verzamelen van blik in container. Verzamelen van melk/vla/yoghurt/drinkpakken in container. 

 Voedselverspilling tegengaan goed voorbeeld voor mijn kinderen 

 Voor het behoud van onze leefomgeving 

 Voor het milieu, om te vermijden dat plastic in zeeen terecht komt, verspilling 

 Voor ons is het niet nodig om nog meer afval te produceren ,wat gescheiden of hergebruikt kan 

worden gebeurt maar door wat de consument aangeboden wordt vanuit de handel heb je soms weinig 

keus.  

 Voor ons nageslacht , die moeten wonen in een gezonde land 

 Voor ons niet van toepassing 

 Vooral het hergebruik van spullen vind ik belangrijk. Het milieu is ook belangrijk, maar in ons 

huishouden wordt daar verschillend over gedacht. Maar ik ben ook van het gemak, dus geen eigen 
tasjes voor fruit mee.  

 Voorbeeld voor kinderen 

 Waar ik woon kan ik niet zien hoe een ander zijn afval scheidt! en wij doen hier ons best, groen is 
groen en grijs is grijs! 

 Wat gescheiden kan worden afgeleverd doen we reeds 

 Wat ik niet koop, komt ook niet bij het afval / in het proces van hergebruik 

 Wat naar de kringloop kan dat doen we 

 We kopen duurzame en vaak iets duurdere en tijdloze spullen, daar moeten we langer voor sparen 

maar kunnen hierdoor wel bv 20 jaar met een bankstel, 30 jaar met mooie effen gordijnen, etc 
uiteindelijk sparen we daarmee geld uit en ook het milieu 

 We kopen niet meer dan nodig is. Er ontstaat veel afval doordat men teveel koopt. Bovendien zou de 
milieustraat vaker open moeten zijn. 

 We moeten een container voor plastic afval krijgen 

 We moeten zuinig zijn op deze wereld. 

 We willen een toekomst voor onze kinderen 

 We wonen buitenaf en hebben een hobbyboerderij. We hebben dus meer afval.Goed scheiden is dus 

extra belangrijk  

 We zullen wel moeten maar hoe? je houdt altijd wat over 

 Wederom de rijksoverheid. minder overbodige verpakkingsmaterialen aanbieden. in de supermarkt 

papieren zakjes bij groente. vleeswaren weer vers gesneden en in een papieren verpakking en ga zo 
maar door. wees dapper, toon lef, anders verandert er niks. 

 Weg met het plastic niet meer maken groot probleem gaat niet meer weg 

 Wij consumeren al veel te veel 

 Wij hebben alleen maar een grijze en groene container, dus niet voor papier en plastic en melkpakken 

enz !! 

 Wij hebben een volkstuin en daar gaat groente-tuin-afval heen, glas gaat in de glasbak, oud papier 1x 

per maand voor voetbalclub Batterijen-frituurvet bij de supermarkt 
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 Wij proberen Zero Waste te leven maar er zijn nog altijd verbeter punten nodig. 

 Wij werken (denken wij) goed mee, gaan zo goed mogelijk met afval en restanten voedsel om. We 
hebben ook kippen die restanten van eten opeten. We zouden niet goed weten wat we meer kunnen 

doen. 

 Wij zouden niet weten wat we direct kunnen doen omdat we er al erg bewust mee om springen, maar 
wij staan wel open voor alles wat er eventueel nog mogelijk is. 

 Wil graag alles gescheiden inleveren zonder daar extra voor hoeven te betalen, dan zijn we de grijze 

container niet meer nodig, en wat mijn omgeving betreft daar hou ik mij niet zo mee bezig wat zij met 
afval doen. 

 Wil graag voor mijn nageslacht een leefbare wereld 

 Wil het best doen voor het milieu en hergebruik, maar vind wel dat er een makkelijkere manier voor 

moet zijn. Ga geen km rijden om een bakje weg te brengen. Waar het heen moet is vaak niet duidelijk 
of duur. Er zijn geen duidelijke en makkelijke manieren. Een glazen fles meenemen naar de 

supermarkt om daar in de glasbak te gooien is een kleine moeite... 

 Winkeliers detailhandel, verpakking in verpakking gelukkig komt het bij mij in het oudpapier ,je koopt 
iets van b.v. 20 cm wordt bezorgd in een doos van 120 cm  

 Zelf tuinafval composteren. Doet mijn man 

 Zie hoe de belgen het doen. http//www.voeren.be/hoe-sorteren.html  

 Zo min mogelijk willen bijdragen aan de plastic soep in de zee 

 Zoals genoemd meer mogelijkheden bij de milieudienst om zware zaken zoals bv. puin kwijt te 
kunnen. Men is niet altijd bereid hiervoor een heel eind te rijden naar mijn idee. 

 Zooi genoeg 

 Zorg voor de aarde en toekomst 

 Zuinig zijn op deze wereld en als rentmeester daar mee omgaan 

 \'afval\' is een ruim en vaag begrip. Hergebruik is belangrijk maar met hergebruik van plastics 
verdwijnt het probleem dat met plastic ontstaat niet. Dus daarvoor moet een andere oplossing voor 

komen. 

Vraag 27: Kunt u dit kort toelichten? 

 Klein grof vuil, bijv. potscherven, glasscherven, piepschuim. 

 -Bepaalt dierlijk afval. Soms moet het niet in de groene bak. Niet goed bekend van wat wel en wat 
niet. -Kleine apparaten, niet zeker of dit altijd als elektrisch afval behandelt moet worden, of als er 

heel weinig elektrische componenten in een groot apparaat zitten. 

 Af en toe kom je dingen tegen waarvna je denkt wat moet ik ermee >>>> 

 Afgedankte kleding en schoenen, niet meer draagbaardat kan toch niet in de container van Leger des 
Heils? 

 Afhankelijk van verhuizen wat je tegenkomt. 

 Alles in 1 container 

 Alles wat je gebruikt om je huis te verven kwasten enz 

 Als alleenstaande heb ik minder afval. Het duurt dan te lang voordat het opgehaald wordt. Waardoor 
het erg gaat stinken in de containers en dat vind ik erg vies! 

 Als er bijvoorbeeld containers kwamen voor sappakken oid zou dat per jaar meerdere grijze containers 

schelen. 

 Als er meerdere materialen in verwerkt zit. 

 Als er meerdere stoffen aan elkaar vast zitten (metaal + kunststof; papier + plastic). Visgraten GFT of 

grijs? Theezakjes en papieren koffiefilters?  

 Als het het uit verschillende bestanddelen bestaat het 1 kan wel en het andere weer niet, wat is dan 
wijsheid. 

 Als ik niet weet waar ik iets kan inleveren, zoek ik dat dan op internet op.  

 Als je het weg zou brengen,dat er kosten aan zijn verbonden. meer mogelijkheden af huis 

 Apparaten en batterijen en verf weet ik niet goed waar ik het moet laten 

 B.v lege verfblikjes. Chemisch afval of niet. 

 B.v. een grote wijnfles of augurkenfles die niet in de glascontainer wil en die we dan maar in de grijze 
container doen 

 B.v. kapotte schoenen en kleding in kledingbak of in grijze container 

 B.v. kleine metalen voorwerpen zoals schroevendraaiers, messen etc. 

 B.v. melkpakken bij papier of grijze afval container het vele plastic; bij eindscheiding zal er veel 
vervuiling ervan optreden 

 B.v. melkpakken en frisdrank pakken, lampen 

 B.v.metaal 

 Bakken staan verspreid door dorp , lastig net grote dingen en kinderen op de fiets . 



85 

 

 Baterijen/verf/lampen/ 

 Batterijen bijvoorbeeld.  

 Batterijen bv 

 Batterijen en plastic 

 Batterijen en plastic flessen zonder statiegeld 

 Batterijen kunnen op specifieke plaatsen worden ingeleverd, maar dit word pas bekend op het moment 
dat je deze plaats bezoekt. Het zou fijn zijn om van te voren makkelijker locaties te kunnen vinden. 

 Beide, ligt eraan wat het is. 

 Bepaald chemisch afval, bijvoorbeeld Britapatronen. 

 Bepaalde dingen waar in te leveren 

 Bepaalde dingen,zoals mappen of onbekende materiaal 

 Bepaalde kunststoffen.  

 Bepaalde soorten lampen, lege verfblikken. 

 Bepaalde verpakkingen zoals bv. papier met coating papierbak of vuilnis? 

 Bij al mijn kinderen wordt plastic apart ingezameld dat wil ik ook graag 

 Bij het station van Baflo staat een textiel container. Hier mag textiel in geworpen worden wat nog 

hergebruikt kan worden. Maar mijn afgedragen kleding waar echt niemand dood in gevonden wil 
worden mag hier niet in! Maar waar dan wel! Er is geen lorrenbak. 

 Bij sommige gemeenten kun je plastic, melkpakken, blik enz.apart inleveren buiten de grijze container 
om. 

 Bij twijfel gooi ik het in de grijze container. 

 Bij twijfel zou een scan bij de afvalstort handig zijn 

 Bij twijffel hup...in de grijze 

 Bij veel produkten heb je geen keuze met verpakking kopen of niet kopen. 

 Bijv verf op waterbasis en ik gooi soms wel kleine beetjes klus (bouw ) afval in de grijze container 

 Bijv vleesschaaltjes bij vleesverpakking. Mag dit nu wel of niet in de groene container als het 
biologisch is 

 Bijv. Batterijen die mogen nu wel weer in de grijze container  

 Bijv. de glasbak is moeilijk voor iemand die kleurenblind is (wat is groen, wat is bruin) 

 Bijv. gekookt voedsel. Mag dit in de groene container of niet? 

 Bijv. gloeilampen, snoeren, ander soort lampen e.d. 

 Bijv. Je weet niet altijd meer waar je je elec. Apparaten gekocht hept 

 Bijv. Plastic handschoen 

 Bijv.sap en melk pakken en blikken 

 Bijv een kapotte laptoplader, een stel gebroken tuintegels. Ik weet het niet, op internet opzoeken is 

dan net teveel moeite en het blijft liggen of gaat de grijze bak in. 

 Bijvoorbeeld bepaalde glassoorten 

 Bijvoorbeeld de plastic artikelen, pakken van melk of frisdrank ederlandse. 

 Bijvoorbeeld die oude kwasten en heel soms ook wel bij etensresten 

 Bijvoorbeeld een vaas of bloempot, niet van glas, kan dat dan in de grijze container? 

 Bijvoorbeeld jus waar laat ik dat? 

 Bijvoorbeeld klein sloopafval. Moet dit apart naar de milieustraat of mag het ook in de grijze container. 

 Bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten o.i.d. 

 Bijvoorbeeld met lampen. Die moeten niet bij glas maar restafval. Dat heb ik moeten opzoeken 

 Bijvoorbeeld oud textiel, dit kan bijvoorbeeld niet altijd in de humanitas container, maar waar dan wel 
in. Sappakken, andere plastic bakken/verpakkingen en ook etensresten.  

 Bijvoorbeeld oude schoenen, moeten die naar de stort onder kunstof, grofvuil, kledingbak, geen id. 

 Bijvoorbeeld pakken sap. Karton aan de buitenkant maar met een plastic laagje aan de binnenkant.  

 Bijvoorbeeld plastic, drinkpakken en blik, ik heb in Belgie gewoond en daar wordt dit afval apart 

opgehaald , dan blijft er nog heel weinig over voor in de restafval bak wat de grijze container is. In het 
midden van Nederland wordt het plastic, pakken en dergelijke ook al gescheiden in een aparte 

container of in speciale zakken. Dit scheelt zoveel restafval. 

 Bijvoorbeeld rubber met metalen delen metaal? Of kunststof delen met veel papier eraan papier? 

 Bijvoorbeeld van die kartonnen doosjes met een venster, kunnnen die bij het oud papier? Of moet je 

dan het venstertje eruit scheuren? 

 Bijvoorbeeld verf dat ik nog over heb ik heb moeten Google en contact opnemen met de gemeente 
waar ik daarmee terecht kan.  

 Bijvoorbeeld welk glas niet in de glasbak hoort. Was net een programma over op de radio. Betere 

voorlichting helpt. 

 Bijvoorbeeld een kapotte LED-lamp - glascontainer, kca of grijze container? 

 Blauw glas bij voorbeeld en ook bepaalde andere glassoorten. 
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 Blauwe wijnflessen, glas wat gebroken is, spiegel 

 Blik aluminium  

 Blik en klein beetje stenen / bouwafval. Gaat nu in grijze maar is dan veels te weinig om naar de 
milieustraat te brengen 

 Blik sappakken  

 Blik waar miet dat 

 Blikjes 

 Blikken en drankpakken 

 Blikken en pakken kunnen niet gescheiden worden aangeleverd 

 Bussen van scheerschuim, haarlak en deo 

 BV BLIK WAAR KAN IK DAT KWIJT 

 Bv brood moet dat in de groene of in de grijze. Sap- en melkpakken weet ik ook niet. Is dat papier of 
moet het in de grijze.  

 Bv de melk en de sap pakken. blik. 

 Bv een boormachine  

 Bv een oude thermoskan .Dat is metaal en glas???? 

 Bv glaswerk 

 Bv iets onduidelijk waar gooi ik het kattegrid in ? 

 Bv kleding, schoenen die stuk zijn.  

 Bv koffiepads (grijs of groen) 

 Bv lege verfblikken 

 Bv medicijnen  

 Bv medicijnen ,kon ik niet inleveren bij de huisarts,nadat hun gestopt zijn met leveren van 
medicijnen.liggen nu in de kast omdat ik niet weet waar ik het heen kan brengen. 

 Bv melkpakken of andere verpakkingen met coating 

 Bv oude poetsdoeken, kan dit in de kleding containers of bij het afval 

 Bv pizza dozen en sappakken. Papier of niet? Frituurvet. Ik zou het fijn vinden als we een herbruikbare 

container konden krijgen en dat het vet dan in het verzamelpunt leeggegooid kon worden.  

 Bv pizzadoos bij oud papier of niet. Plastic afbreekbaar of niet. 

 Bv plastic dat komt veelvoudig voor in een huishouding 

 Bv plastic dat om tijdschriften zit en andere soorten plastic afval 

 Bv restje nagellak 

 Bv schroeven,spijkers, restjes gaas, kleine stukjes hout, 

 Bv theezakjes. Er zit een papiertje aan, touwtje en iets waar het thee in zit. Kan dit in 1 bak of moet je 
het uit elkaar halen en apart scheiden?! 

 Bv tuinhout 

 Bv. Inhoud van de stofzuiferzak. 

 Bv. Koffiedik en theezakjes. In de groene of de grijze?En heb wel eens begrepen dat gekookt voedsel 

niet in de groene mag. 

 BV. korrels van de kattebak 

 Bv citrusschillen bananenschillen mosselschelpen waar horen die bij? 

 Chemisch afval.grofvuil. 

 Composteerbare plastic (mais) in de groene containee of niet. Oud papier met dikke laag plastic of 

plakband? 

 Containers zijn niet aanwezig 

 Daar heb ik geen twijfel over 

 Dan breng ik het naar usqeurt 

 Dan heb ik het misschien verkeerd ingevuld.ik weet waar ik met al mijn afval heen moet.Wat ik het 

meest jammer vind is dat er zoveel onnodig plastic wordt gebruikt en dat het zolang duurt om daar 
verandering in te brengen. 

 Dan moet je dat eerst uitzoeken....en als je het weg moet brengen dan is het niet dichtbij huis. 

 Dat gebeurt zelden, er is veel verpakt in plastic,en ik zou het graag terug zien in glas. 

 Dat geldt voornamelijk voor groter afval, zoals een kapotte tuinstoel o.i.d. Dat past niet in de 
container, maar het is ook lastig om voor een stoel naar de vuilstort te moeten gaan. Daarom laat ik 

het meestal staan tot er iets meer bij is. 

 Dat heeft u niet goed begrepen 

 Dat ik vind dat er een bak voor plastic folie en zakjes zou moeten komen, want dat is een grote berg. 

 Dat was een vergissing ik weet het wel maar kan niet meer aanpassen 

 Dat weet ik niet precies 

 De gemeente faciliteert niet of nauwelijks het gescheiden aanbieden van plastic, blik, textiel of papier.  
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 De gemeente moet inwoners beter informeren hoe afval gescheiden kan worden en waar ze dit in 

kunnen leveren of weg kunnen gooien.  

 De informatie ontbreekt soms 

 De inleverpunten zijn mij niet goed bekend 

 De meeste dingen staan wel op de afvalkaart, maar soms is het mij niet geheel duidelijk waar iets 

onder valt. 

 De mogelijkheden zijn niet altijd bekend. 

 De wat dikkere takken van struiken/bomen groen of grijze container? Theezakjes en eierschalen groen 
of grijs Verfblikken chemisch of grijs 

 DEEN OF WEINING INFORMATIE, WE HEBBEN IN HET HOGELAND ALLEEN MAAR GROEN EN GRIJS EN 
TOCH MOET IK MINDER AFVAL PRODUCEREN HOE DOE IK DAT? 

 Dingen die af en toe voorkomen, bv snoeren, een kapotte lamp, versleten matje ed. Gaan bij mij in de 

grijze container. Ga dit niet bewaren is bovendien te ver weg om het in te leveren. 

 Dingen die je eerder niet in de grijze container mocht gooien, en nu wel, maar even nazoeken geeft 
vaak al duidelijkheid. 

 Dingen zoals kapot textiel zou ik niet altijd weten. 

 Dit bedoel ik dat ik niet weet of het wel in de grijze container moet 

 Dit gaat met name over papier waar eten in heeft gezeten. Denk hierbij aan pizza etc. Neemt veel plek 
in de container en kan niet bij het oud papier ivm ongedierte bij het bedrijf dat dit ophaald 

 Dit geldt met name voor schoenen en kapotte kleding 

 Dit heb ik vooral bij papier en karton. Ik weet niet of bijvoorbeeld kartonnen diepvriesverpakkingen 

erbij mogen 

 Dit is dan voornamelijk met plastic. Dat gooien we nu dus altijd in de container maar gescheiden zou 
beter zijn 

 Dit is soms niet duidelijk genoeg aangegeven 

 Dit soort open vragen zijn te lastig  

 Doppen op flessen, deksels op potjes, zuivelpakken 

 Drinkpakken 

 Drinkpakken bij papier of in grijze container...…  

 Drinkpakken zit karton met een plastic laagje waar moet die bij bij papier of restafval? 

 Dus als je geen 5 sterren geeft, dan moet je het verklaren ik vind veel vragen suggestief, en ben het 

er niet mee eens om alles te verklaren, dat vind ik altijd het vervelende van dit soort enquetes 

 Een breng centrum in de buurt waar je 6 dagen per week terecht kunt  

 Een kapot oud gebruiksvoorwerp, dan zoek ik in de afvalwijzer 

 Een kapotte bloempot/kopje/glas 

 Een sticker met een overzicht waar de verschillende producten in moeten, die je op de container kunt 

plakken 

 Een sticker op de contaiers wat er wel en wat er niet in mag . 

 Een tijd geleden wist ik niet wat ik met de oliebollenolie van Oudjaar aan moest. Flessen stonden een 
tijd in de tuin, totdat ik zag dat je ook olien en (frituur)vetten ergens kon inleveren. 

 Eigenlijk gooi je vaak alles wat je niet weet in de grijze container. Dus dan zitten er bepaalde 

scheidingsgroepen bij elkaar in.. 

 Elec.apparaten waar lever ik die in als ik via internet bestel 

 Electrische app. Geen idee waar dat ingeleverd mag worden.  

 Elektriece aparaten en draaden 

 Elektrische apparaten 

 Elektrische apparaten, kan ik dat bij mijn eigen gemeente inleveren of moet ik daarvoor naar de 

milieustraat in Groningen 

 Elektrische apparaten, sloopafval 

 Elektrische apparaten, textiel, schoenen en verf zijn voor mij niet duidelijk.  

 Elektrische apparaten. Bijvoorbeeld mobiele telefoons. Grote apparaten worden meestal meegenomen 

wanneer een nieuwe wordt geleverd.  

 Elektrische apparaten bij de witgoedwinkel? Als je er geen klant bent, wordt dit niet gewaardeerd 

 Elektrische tandenborstel b.v. 

 Er is geen afval scheidings ding hier in de buurt waar ik makkelijk heen kan (zonder auto). nu zou ik 

graag wat dingen meer willen kunnen scheiden en heb daar geen mogelijkheid voor. 

 Er is in dit dorp niet echt de mogelijkheid om alles in te leveren,oa blik,kartonnen verpakkingen 
luiers?en wet ik veel. 

 Er is niet genoeg mogelijkheid in de buurt  

 Er is niet van alle materialen bekend waar ik het moet laten als ik ermee in mijn handen sta, maar ik 

moet er wel vanaf op dat moment. Dan slikt de grijze container alles. Mogelijk is het materiaal 

vervuild, ook dan is het lastig een keuze maken en blijft de grijze container over.  
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 Er is soms afval wat onder verschillende categorien valt, wat dan uiteindelijk gewoon in de grijze 

comntainer beland 

 Er is wijnig informatie over bekent in Bedum  

 Er is zoveel!! het effect van wat precies te scheiden is veel te vaag 

 Er staan geen grijze of groene containers bij Mij er is niks investeer in een onderzoek en ga zelf dingen 

verbeteren aparte containers enzo vooral bij mij voor het huis haha 

 Er was ooit een mogelijkheid om sap- en zuivelkartons apart in te leveren. Zonde om die gelegenheid 
niet meet tehebben! 

 Er wordt de laatste tijd veel gesproken over plastic, maar de mogelijkheid om dit van het andere afval 

de scheiden mis ik evenzo de scheiding van blikjes en andere klein metaalafval. Ook is het zo, dat in 
andere steden het veel gemakkelijker is om groot afval aan te bieden in milieustraten. Hier moet ik 

altijd een aanhanger organiseren en als je geen trekhaak heb wordt het nog lastiger. 

 Er zijn bijvoorbeeld verpakkingen die bestaan uit papier en plastic dan is de vraag waar moet het bij 

 Er zijn dingen waar je over na moet denken maar ik probeer het goed te doen. 

 Er zijn geen containers in Pieterburen 

 Er zijn geen mogelijkheden 

 Er zijn in de buurt niet altijd voorzieningen om bepaalde afval weg te brengen. Soms is er ook twijfel 

waar het in mag, pakken melk bijvoorbeeld of batterijen mag dat echt niet in de prullenbak. 
(ondertussen weet ik dat wel, mede dankzij het papier die jullie uitgeven)  

 Er zijn maar 2 afvalbakken 

 Er zijn niet genoeg mogelijkheden om in te leveren alles is vaak ver weg in het dorp is niks meer. En 
dan beland het in de grijze container 

 Er zijn te weinig mogelijkheden om afval gescheiden in te leveren 

 Er zijn vaak dingen die je eigenlijk naar de grofvuil afvaldepot moet brengen (stenen afvalhout) maar 

dat is niet echt in de buurt dus gaat het toch vaak in de grijze container omdat je weet dat er toch 
afvalscheiding plaatsvindt.  

 Er zijn verschillende soorten plastic.  

 Er zijn weinig aangeboden alternatieven dus gaat alles de container in. Bovendien moeten we voor 
alles kilometers rijden, omdat b.v. de milieustraat of andere inleverpunten meer dan 5 kilometer weg 

zijn. 

 Er zijn zoveel producten dat ik niet altijd weet waar ik het in moet gooien/leveren 

 Er zijn zoveel producten dat je bijna niet van alles kan weten waar het in mag. Het ene theezakje mag 
bij het groen, de ander moet in de grijze bijvoorbeeld.Ik zoek het dan op, maar op internet staan 

verschillende verhalen 

 Er zijn zoveel soorten verpakkingen, de ene is al wel milieuvriendelijk en de ander niet. Op den duur is 
het mij niet meer duidelijk hoe ik het moet scheiden en gooi ik het uit gemak in een bak.  

 Etenswaar gaat altijd in grijze container 

 Fabrikanten maken het supermoeilijk. Theezakjes met plastic erin ed. Verkoop van dat soort troep zou 
verboden moeten worden. 

 Fout ingevoerd en kon niet weer terug, heb totaal geen twijfel . 

 Gaat vooral om kleine elektrisch apparaten. 

 Gebroken glas kun je niet in de glasbak gooien zonder je handen open te halen. Dat verdwijnt nog in 

de zwarte container. Daar zou ik graag een oplossing voor zien. 

 Geen commentaar 

 Geen duidelijkheid waar ik het kan inleveren 

 Geen extra containers onder gronde containers veel beter 

 Geen groene container. 

 Geen idee waar ik met kapot textiel, gordijnen etc heen moet. Waar kan ik restjes verf inleveren? 

 Geen idee waar oud papier heen moet. In vorige gemeente was er een bak naast de glasbak en naast 
de winkel altijd een glasbak. Dat werkte heel goed. Textiel zou ik ook niet weten waar dit heen kan.  

 Geen mogelijkheid om vet apart in te leveren of men moet er 8 km.voor rijden 

 Geen punten waar ik het kwijt kan 

 Geen ruimte voor extra containers want anders moet ik vragen aan de gemeente voor staan plaats .en 

niet iedereen heeft een grote achtertuin.en dan nog er zijn ook weer extra kosten mee geboeid. 

 Geen vervoer naar milieustraat, en het kost geld bij het brengen of halenandere gemeentes is het 
gratis heb dan over grofvuil. 

 Geen voorziening in de buurt 

 Geimpregneerd hout (van de oude composthoop) 

 Geldt met name voor plastic 

 Gemeente werkplaats neemt niet alles aan en is niet vaak open 

 Gewoon glas, geen flessen of kleine gebruiksvoorwerpen die niemand wil 

 Gewoon waar wat bij hoort maar dan zoek ik het meestal wel uit. 
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 Glas in de glasbak. Papier naar L.O. school.Tuin en biologisch afval in de groene bak. Verder gooi ik 

alles bij elkaar in de grijze bak. Maar stel plastic dat moet apart, dan komt er dus plastic met 
etensresten- dat stinkt- bij elkaar. Is geen aparte bak voor. Moet ik dat afval wassen voor ik het 

weggooi?Ik heb geen rijbewijs, moet ik mijn defecte machines op de fiets naar Uithuizen brengen? 
Verfresten idem. voor de chemokar moet je thuis zijn.. Waarom geen mileustraat in alle dorpen? 

 Gloeilamp? oude meubels? 

 Gloeilampen, zijn die chemisch afval of kunnen ze in de kliko? 

 Graag een afvalbak voor plastic 

 Graag zou ik plastic en sappakken willen scheiden van het andere afval. Er zijn daarvoor nu geen 
mogelijkheden. 

 Grijze en groene container duidelijk. Glas duidelijk. Oud papier, chemisch afval en apparaten niet 

duidelijk. Het liefst had ik voor alles een apparte container bij huis staan, zodat ik het makkelijker kan 
scheiden vanwege dat ik evenwichtsproblemen heb en niet zonder hulp weg kan en niet voor alles hulp 

wil vragen. 

 GROFVUIL 

 Groot afval is soms moeilijk ergens heen te brengen. Grote dekbedden enz. passen soms niet in 

containers. Of overvol en men laat het voor containers staan. Dit vind ik geen optie 

 GTF is niet altijd duidelijk (welke zakken zijn groen en eelke niet) en welk glas is voor dd glasbak en 
welk glas niet. 

 Hadden 2 jaar lang apart inleveren van plastic en sappakken. Nu moet alles weer in de grijze 

container. 

 Heb blijkbaar fout geantwoord, maar kan dit niet wijzigen!!!!! 

 Heb een grijze container voor restafval en een groene voor tuinafval. Ik zou niet weten hoe ik dan b.v 
keukenafval/etensresten appart moet scheiden. 

 Heb even geen voorbeeld maar wel ns gehad waarvan ik dacht waar moet dit heen 

 Heb soms problemen met wat groen afval is {bv kattegnrit} 

 Heb zo geen voorbeeld 

 Het afgeven van lampen, batterijen verf afval, kartonnen melkpakken en klein chemische afval is 
lastig. Vaak verzamelen we dat tot we weer eens naar de stort gaan. 

 Het enige probleem wat ik iedere keer tegenkom na het boodschappen doen is de berg plastic die je 
overhoudt terwijl ik toch goed oplet op de verpakking. 

 Het huishoudelijk afval is zo veel omvattend en veel daar heeft de consument geen grip op. Een taak 

voor de Overheid. 

 Het is meer het inleveren, is namelijk soms onduidelijk waar en hoe. 

 Het is mij niet altijd duidelijk waar wat heen moet 

 Het is moeilijk om kort en bondig informatie te vinden waar wat in moet en waar het in is te leveren. 
Het zou fijn zijn als alle informatie op een A3 staat. Er zijn gemeentes waar huishoudens 4 of 5 

containers hebben, zodat ze vooraf afval kunnen scheiden. Het is voor ons groen of grijs. Ook zijn de 
plaatsen en de soort afval scheiding niet eenduidig. Het zou voor de bewoner makkelijker zijn als 

verschillende afvalcontainers bij elkaar staan.  

 Het is niet altijd duidelijk kapotte kleden bijvoorbeeld.  

 Het is niet altijd duidelijk of iets bij het groenteafval hoort of niet. 

 Het is niet altijd duidelijk, wat wel of niet in de grijze container kan. Wij kunnen b.v. geen plastic 

scheiden.  

 Het is niet duidelijk waar de dichtstbijzijnde inleverpunten zijn. En ze moeten wel op de route liggen. 

 Het is niet duidelijk waar ik plastic en oud textiel moet inleveren. 

 Het is niet even duidelijk waar je het in moet leveren. Beperkte openingstijden. 

 Het is te ver weg 

 Het is wel eens niet duidelijk waar je iets kwijt kunt. Bepaalde chemische stoffen.  

 Het is zo makkelijk om het in de grijze te gooien. En dan doe je geen moeite om uit te zoeken waar 

het wel heen moet  

 Het komt zelden/sporadisch voor dat dit gebeurt.Maar dan gaat het de grijze bak in. Voorbeeld; een 
verfblik dat leeg is en volledig is uitgehard.Chemisch? of mag het in de grijze bak? 

 Het leven is vol dingen die moeten, soms is hierover nadenken een te grote belasting 

 HET MEESTE WETEN WEL MAAR SOMS HEBBEN WE TWIJFELS. 

 Het plastic afval 

 Het systeem in Enschede heeft me helemaal in verwarring gebracht.kunnen petflessen en bijv textiel 
nu wel of niet bij het grofvuil? Hoe zie ik dat plastic biologisch afbreekbaar is enzovoorts 

 Het zou uitmaken wanneer het makkelijke gemaakt wordt. met speciale containers met diverse vakken 
en daarbij behorende folder wat waar in kan zou enorm helpen 

 Hier in dorp alleen glasbak, verder niks.  

 Hoort het bij het oud papier of niet? 

 Http//www.voeren.be/hoe-sorteren.html 
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 Huishoudelijke apparaten gooi ik in de grijze bak 

 Huishoudelijke apparaten weet ik niet goed waar het heen moet 

 I am not from the Netherlands so I don't know how everything works with the household waste 

 Ik bedoel het makkelijker maken om chemisch afval in te leveren 

 Ik ben van mening dat er meer afvalpunten moeten komen voor batterijen enz 

 Ik dacht eerder aan een bijv. een gebroken stoeptegel. Deze zou je eigenlijk naar Winschoterdiep 
moeten brengen. In Bedum raak je dat niet meer kwijt. 

 Ik doe bijvoorbeeld nooit vlees in de groene container. Is dat wel de bedoeling? Volgens mij gaat dat 
stinken. Ik gooi plastic en kunsstof verpakkingen in de grijze container. Wat moet ik er anders mee? 

 Ik doe mijn best het afval te scheiden, maar het plastic kan niet apart worden verzameld, dat vind ik 

zorgelijk! 

 Ik gooi afval in de groene of grijze container, waar de rest heen moet is mij niet duidelijk.  

 Ik gooi al het plastic in de grijze container terwijl mijn familie in andere plaatsen dit apart inlevert. Ik 
zou niet weten waar dat moet in onze gemeente. 

 Ik gooi dingen soms bij het oud papier wat misschien niet moet 

 IK had onlangs een hoopje kapotte stenen en dakpannen naast het huis dat ik wilde afvoeren. Ik wist 
niet in welke container dat moest. Heb het in de grijze gedaan. 

 Ik heb alleen een grijze en een groene container. Veel mogelijk heb ik dus niet. Ik zou zeer blij zijn 

met een plastic afval container. Niet gekookte etensresten gaan in de groene of op de composthoop. 

 Ik heb een oude keuken in mijn garage en oude hout met schroeven - waar kan ik weg gooien? 

 Ik heb geen idee waar elektrische apparaten ingeleverd kunnen worden en als ik bijv afgedragen / 

kapotte kleding hebt gooi ik dat ook weg, kan dat ook gescheiden dan?  

 Ik heb geen idee waar ik in de buurt plastic in zou kunnen leveren, net als textiel of elektrische 

apparatuur. 

 Ik heb hierover helemaal geen twijfel. 

 Ik heb tijdelijk in een andere gemeente gewoond en hier werd actief afval gescheiden. Hier waren 

bijvoorbeeld 5 verschillende containers voor verschillende producten, waardoor je door de bomen het 
bos niet meer zag.  

 Ik kan bv plastic en blik niet apart kwijt 

 Ik kan dit nu niet aangeven maar, maar ik heb wel eens getwijfeld 

 Ik kan nergens plastic kwijt. 

 Ik kan niets bedenken. Kennelijk heb ik toch geen twijfels 

 Ik kijk dan op de afvalwijzer 

 Ik las laatst bv over een pizza doos met pizza resten erin. Dat zou ik bij oud papier doen maar dat 
schijnt bij rest afval te moeten? 

 Ik lees dan de afvalwijzer, maar bijvoorbeeld pizzadoos is zon ding 

 Ik maak zelf uit of ik antwoord geef 

 Ik mis een aparte container voor afval zoals plastic, blikjes en verpakking van melkproducten 

 Ik mis een mogelijkheid om plastic in te leveren 

 Ik mis o.a. bij melk -en sappakken een afzonderlijke container welke van overheidswege dient te 
worden verstrekt. 

 Ik twijfel mn over plastic en papier/karton dat bv nat is en niet geschikt voor oud papier. Ook vind ik 

het jammer dat blik bij het gewone restafval komt. Misschien scheidt de gemeente dit achteraf? 

 Ik twijfel niet waar ik in moet leveren; er zijn helaas in de gemeente niet zoveel mogelijkheden om 

afval in te leveren.  

 Ik twijfel over sappakken en wat te doen met plastic verpakkingen zonder statiegeld? Liefst zou ik die 
ook bij supermarkt weer inleveren  

 Ik twijfel wel eens of ik afval van het koken en dergelijke moet scheiden. Heb ik in het verleden wel 

gedaan, maar dit gaat zo stinken in de groene container  

 Ik vind dat je er te ver voor moet reizen, zeker als je geen auto hebt en dan nog. 

 Ik vind dat je in ieder dorp de mogelijkheid moet hebben om je overtollige spullen heen te brengen en 
niet eerst de auto moet pakken  

 Ik vind de afvalscheiding bij usquert vrij grof. Er is een bak voor grof afval waar van alles in gegooid 
kan worden. Volgens mij zou dat beter kunnen. Ik kom aan met gescheiden afval en dan moet alles 

toch in 1 bak.  

 Ik vraag mij af of het meer kost om voor een kleinigheid naar de milieustraat te rijden dan het in de 
grijze container af te voeren. 

 Ik was in mijn vorige woonplaats in België gewend plastic afval te scheiden en zou dit hier ook graag 

willen kunnen doen 

 Ik weet dan niet goed of het in de afvalcontainer moet of naar de milieustraat  

 Ik weet dat plastic bij sommige plaatsen bij de weg gezet kan worden, waarom niet in Winsum. 

 Ik weet niet altijd wat er allemaal precies in de papierbak kan. Met GFT twijfel ik om het in de groene 

container te gooien want ik wil geen vliegen etc. maar ik ga het wel proberen. En ik wist niet dat 
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kapotte kleding ook bij het textiel kan, ik had een leger des heils beeld in mijn hoofd dus hoeft 
natuurlijk niet alleen kleding van goede staat bij het textiel.  

 Ik weet niet goed wat ik kan inleveren.  

 Ik weet niet waar de Chemo-bus staat 

 Ik weet niet waar ik elektrische apparaten in kan leveren 

 Ik weet niet waar ik kattenbak vulling in moet gooien 

 Ik weet niet waar ik met lastic heen moet 

 Ik weet niet waar ik plastic kwijt kan 

 Ik weet niet waar ik sommige zaken kan inlevere  

 Ik weet niet waar textiel en kleding die kapot is in kan leveren. 

 Ik weet niet wat ik met mijn grote stukken grof vuil aan moet 

 Ik weet niet wat te doen met plastic, oude kleren, gebroken meubels, Verwende huishoudelijke 

apparaten 

 Ik weet sinds kort dat ook kapot textiel in de kledingbak kan, maar dat wist ik heel lang niet. Zoiets is 
wel handig ergens heel makkelijk te kunnen vinden. 

 Ik weet soms niet goed waar ik mijn afval in moet gooien of in moet leveren.  

 Ik weet weet niet waar kapot textiel heen moet. 

 Ik weet zo niet waar ik in Bedum het chemisch afval en klein elektrisch apparatuur in kan leveren en 
op welke tijden dat dit is. belangerijk is wel dat dit ook op de gehele zaterdag kan ivm de lange 

werkdagen 

 Ik wil graag inzameling van plastic 

 Ik wil vaak wel dingen in leveren maar zou niet weten waar dus beland het alsnog in de grijze 
container. 

 Ik wist niet dat pakken en plastic automatisch werden gescheiden 

 Ik wist niet van de mogelijkheid dat textiel (afval) gescheiden kan worden aangeleverd. 

 Ik woon hier nog niet zolang en hier gooit iedereen alles in de containers. Ik kom uit het 
westerkwartier en die hebben een mooi systeem. het was raar voor mij dat ze hier niet aan 

afvalscheiding deden. 

 Ik woon nu 8 maanden in Onderdendam en heb nog geen glasbak gevonden. Kledingpunt inmiddels 
wel 

 Ik zag laatst een voorbeeld als pizzadoos langskomen, die was mij bijvoorbeeld onbekend 

 Ik zag laatst op tv dat kassabonnetjes soms wel/soms niet bij het oud-papier horen. Lastig. Zo twijfel 
ik ook nog steeds over verfafval, waar dat hoort. Textiel telt inderdaad iedere vezel of zijn die mensen 

daar helemaal niet blij met mijn zakjes met stofrestjes en garenrestjes? 

 IK ZIE TE WEINIG INLEVER PUNTEN IN ONS DORP VOOR BIJV. FRITUURVET, KLEDING ( 1 BAK VAAK 
VOL) COMPOSTPLEK, PRULLEBAKKEN IN HET DORP, AFBREEKBARE POEP ZAKJES VOOR DEHOND, 

PLASTIC FLESSEN ZONDER STATIEGELD, E.D 

 Ik zoek het vervolgens op de afvalwijzer op. 

 Ik zou beter plastic willen scheiden 

 Ik zou graag bv het plastic ed willen scheiden maar weet niet wat ik er dan mee moet doen bv 

 Ik zou graag het plastic nog willen scheiden bv.lege plastic flessen ect. De mogelijkheid om die ergens 

in te leveren mis ik. Ook zou ik graag lege sap en b.v yoghurtpakken willen scheiden.  

 Ik zou graag nog een mogelijkheid hebben om plastic te scheiden. 

 Ik zou op dit moment niet een stuk afval kunnen bedenken waar ik bij twijfel. 

 Ik zou plastic graag willen scheiden 

 Ikheb de Afvalwijzer app, maar in de praktijk sta je toch niet altijd met je mobiel in je hand terwijl je 

iets weggooit. Ook hebben we kippen en weet ik niet precies wat zij wel/niet mogen en wat bij het gft 
moet. Verder heb ik een grote hekel aan stickers van bananen peuteren zodat die gescheiden 

weggegooid kunnen worden, aan plastic vensters en stickers/tape uit enveloppen en kartonnen 
verpakking te trekken en theezakjes uit elkaar te peuteren. Dan maar in de grijze container! 

 Il heb een grijze en groene container. Er zijn inzamelpunten voor textiel, papier en glas. Ik ken een 

plek waar electrische apparaten wordt verzameld en waar het grofvuil heen kan. Maar verder zou ik 
het ook niet weten. De site van de gemeente is zeer onduidelijk. Sommige inzamelplekken zijn zelden 

open en op laten halen is onbetaalbaar.  

 In Amsterdam kun je je plastic afval gescheiden weg doen. Hier niet.  

 In andere gemeenten zijn er ook afvalcontainers voor plastic flesjes en voor pakken van melk 

 In andere gemeentes waar plastic apart wordt ingezameld weet ik niet altijd of iets bij plastik hoort of 
bij restafval 

 In andere plaatsen zijn meer containers/ bakken om afval te scheiden. En deze worden opgehaald. 

 In bep andere dorpen zijn er containers voor plastic en papier en blik hier niet 

 In bijvoorbeeld gemeente westerkwartier wordt alles apart opgehaald. Dit zou in onze gemeente ook 
een goed idee zijn.  
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 In de grijze container is plastc het meest voorkomend afval.Een afzonderlijke container voor plastic 

lijkt me logisch Hiermede kan de grijze container veel minder frequent geleegd worden  

 In de vorige gemeente waar we woonden konden we alles gescheiden inleveren. Er staan Ijzer depots 

hier en daar, was eerst niet bekend bij ons, ook niet wat er door wie ingedaan mocht worden. 

 IN DEZE GEMEENTE IS HET WEL MAKKELIJK, JE HEBT NL DE GRIJZE CONTAINER. MAAR ZOVEEL 
PLASTIC SOORTEN. OF DIE WEL GOED GESCHEIDEN WORDEN MET NAME DE SAP PAKKEN. 

 In een eerder vraag hadden jullie het over het inleveren van kapotte schoenen en kleding. Als jullie 

daar een goede plek voor weten dan ga ik dat zeker doen, maar het Leger des Heils en zo zitten daar 
echt niet op te wachten als we dat bij hen in de bak doen.  

 In het dorp weet ik alleen de glasbak. Oud papier wordt opgehaald. Verder weet ik geen bakken voor 

petflessen, ijzer, elektrische apparaten, textiel etc. 

 In mijn vorige woonplaatsen waren er op regelmatige plekken (bijvoorbeeld bij een winkelcentrum) 
containers voor alle producten (glas, papier, plastic textiel) en soms chemisch afval. Hier mis ik die. En 

ik zou in het hele dorp geen enkele container voor plastic en voor textiel weten.  

 In sommige gemeenten hebben mensen meerdere containers bij huis, b.v voor plastic, blik enz.dat 
hebben wij niet,dus ja alles gaat hier meestal wel in de grijze container. 

 In Ulrum zijn weinig inlever plaatsen en de stort is te ver weg om zonder auto te kunnen komen, 
daarbij moet er ook nog voor betaald worden. In de gemeente Groningen wordt elk huishouden 3 keer 

per jaar een gratis leging gegeven voor de meest standaard afval. Grofvuil laten ophalen zou hier een 
betere optie zijn. 

 In zuidhorn wordt alles gescheiden opgehaald hier niet..er is mij verteld dat bij ons allesop de belt 

gescheiden wordt dat je niet hoeft te scheiden in principe 

 Inlever punten zijn niet altijd duidelijk. vooral in de eigen omgeving. 

 Inleveren 

 Inleveren niet altijd duidelijk. Zeer geringe openingstijden bij de milieustraat en personeel daar is niet 
erg hulpvaardig. Mijn enige mogelijkheid voor brengen is de zaterdagochtend. Dat is erg weinig dus 

het afval stapelt zich op en dan is de grijze container een aanlokkelijk alternatief. Klein chemisch afval 
heb ik helemaal geen zicht op wanneer ik dat mag brengen. 

 Inlevermogelijkheden in eigen dorp zijn voor sommige producten beperkt of vereisen een auto of 
simpelweg de tijd om het naar de milieustraat te brengen. Dan is het een afweging/twijfeling hoe je 

het dan het beste kunt inleveren. 

 Is niet altijd duidelijk en bij het punt aan talmaweg zijn ze niet altijd vriendelijk en behulpzaam 

 Is niet altijd duidelijk. 

 Is niet duidelijk aangegeven. 

 Ja 

 Ja bij sommige dingen weet ik het niet zo goed. Zoals batterijen en verfblikken ect. 

 Ja gewone lampen en spaarlampen bijv.Gewone lampen is gewoon afval enn spaarlampen chemisch? 

 Ja ik mis een lijst wat wel waar in of bij moet zoals pakken met plastic van binnen blik etc. Een lijsst 

met wat waar zou handig zijn. Misschien is die erwel maar heb ik niet de moeite genomen om dat op 
te zoeken. Wel weet ik dat Plastic 3, 6 en 7 niet bij plastic ingeleverd dietn te worden kan niet 

gereicecld worden maar waar moet het dan in. ik doe het nu in de grijze container 

 Ja papier is zo'n gemene instinkerHet is vaak geplastificeerd en ik kan het soms bijna niet traceren. Ik 
ben zo boos op die industrie! Ook eco.prod. hebben vaak verborgen plastic verpakking. Heb al veel 

papier met verborgen plastic bij oud papier gedaan verdorie. 

 Ja waar ik het in moet gooien. Want is het bijv. restafval of iets anders? 

 Ja,Af en toe een dooie kip.Een emmer grond  

 Je gooit heel veel plastic in nde grijze afvalbak  

 Je heb soms spullen, artikelen waarvan ik niet weet of het in de grijze moet of dat het naar de 

milieustraat moet. 

 Je moet -als de hoeveelheid beperkt is- het onbekende huishoudelijke afval op een moment toch een 
keer kwijt. Dan spaar je het -mede uit oogmerk van het maken van kosten- niet op, om het eens 

wegbrengen naar een milieustraat. 

 Je weet niet altijd waar een product onder valt 

 Je weet niet waar het terecht komt uiteindelijk.Bij een open dag geweest gemeente opslag. Ja dan zie 

dat alles door elkaar wordt gehutseld. 

 Je zou eigenlijk alles moeten recyclen.het vergt enige studie om echt alles kwijt te raken 

 Jullie vraagstelling is niet goed. Ik twijfel helemaal niet . 

 Kan bij de gemeentewerken in bedum niets kwijt 

 Kan brood en gekookte etenresten wel in de groene gemeente container of werkt dit de compustering 

tegen? 

 Kan het in de groene container of in de grijze en bij twijfel komt het in de grijze wat dus wellicht niet 
had gemoeten bv kattenbakvulling . 

 Kan ik sappakken ergens inleveren? 
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 Kan mijn plasticafval niet kwijt. Alleen in de grijze container. Zou graag een afvalbak voor plastic 

wollen hebben. 

 Kan niet terug naar die vraag. Heb het waarschijnlijk niet goed gelezen! 

 KAN ZO GEEN VOORBEELD NOEMEN 

 Kapot speelgoed b.v. plastic tuinstoelen 

 Kapotte drinkglazen, plat glas in glasbak? Is deze fles bruin of groen? En wat met die blauwe? Anderen 

gooien sap- en melkpakken bij het oudpapier, mag dat? 

 Kapotte kleding bv, of karton met een laagje plastic 

 KAPOTTE KLEDING KAN DAT IN DE KLEDING CONTAINER  

 Kapotte kleding waar kun je dit inleveren? Welke kapotte apparaten kun je wel of niet in de container 

gooien en waar kun je ze anders inleveren 

 Kapotte kleding zou ik niet weten. Nog nette kleding gaat in de Humanitas container 

 Kapotte kleding, gordijnen e.d. en grote plastic dingen (kapotte tuinstoel bijvoorbeeld) 

 Kapotte kleine huishoudelijke apparaten zoals een babyfoon of een broodmachine wist ik eigenlijk niet 
waar het heen moet, maar uit deze vragenlijst maak ik op dat het naar de afvalstraat kan. 

 Kapotte lampen bv waarheen 

 Kapotte opladers stekkerdozen,  

 Kapotte, niet te repareren voorwerpen. bv kapot gereedschap of kapot meubel. 

 Kartonnen drinkpakken kun je nergens inleveren net zoals blikken 

 Kattegrit bv 

 Kattegrit korrels. Soms is dit in de grijze en andere keer in de groene container?  

 KEUKEN AFVAL WEET IK SOMS NIET 

 Keuze is beperkt  

 Kleding en schoeisel wordt veel te weinig opgehaald .zakken vaak te zien naast containers omdat die 

vol zijn.vaak gebeld hierover !zakken vaak open en dus ligt alles paar dagen op straat.Dan gaat het in 
grijze container of breng ik het naar mama mini. 

 Kleding in afvalbakken die vaak vol zijn 

 KLEDING; PLASTIC; METAAL 

 Klein bouwafval 

 Klein chemisch afval is vrij onduidelijk 

 Klein ijzerwerk of klein bouwafval 

 Klein speelgoed met een lampje erin. De batterij is duidelijk kca maar de rest? Een armbandje van 

siliconen met een chip erin gekregen in een museum waarmee je met de arbeid allerlei informatie 
tevoorschijn kunt roepen. 

 KOM ER WEL ACHTER, 

 Komt zelden voor, kan me zo niet iets herinneren 

 Lampen, gereedschap ed weet ik niet altijd waar ik dit kan inleveren 

 Lampen; spaar, let etc. 

 Las onlangs wat er precies in de groenbak kan, dat was meer dan ik dacht. 

 Lege pakken drinken, bij karton of grijze container? Bijvoorbeeld.  

 Lege parfumflesjes etc, waar moet dat in? 

 Lege plastic flessen waar chemische vloeistoffen hebben in gezeten. 

 Lege spuitbussen bijv. van deodorant bevatten altijd nog een rest drijfgassen, kan dat dan wel in de 

grijze container? 

 Lege spuitbussen en plastic flessen waar huishoudelijke schoonmaakmiddelen in hebben gezeten 
bijvoorbeeld 

 Lege verblikken, gedroogde kwasten 

 Lege verfblikken 

 Lege verfblikken Bijv.  

 Lege verfblikken, kapot speelgoed, 

 Lege verfblikken chemisch afval of gewoonhuishoudelijk afval? 

 Letterlijk wat er staat moet het in de groene container, grijze of nog iets anders  

 Liever een aparte container voor pakken  

 Luiers e.d. 

 Luiers vind ik een lastig iets 

 M.n. textiel  

 Mag alle keukenafval (vleesresten + botten ook?) nu wel/niet in de groene container?  

 Mag bijvoorbeeld in de groene container stukjes onbewerkt hout? 

 Mag een leeg verfblik bijvoorbeeld in restafvalcontainer. Theezakjes en eierdoppen, in de groene?  

 Meer verzamel punten voor blikjes, pakken en drink flesjes 

 Melk pakken karton? Verpakking diepvriesgroenten blijkt geen karton te zijn. 
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 Melkpakken eigen papier container? 

 Melkpakken en sappakken zou ik liever ook apart inleveren.  

 Melkpakken met plastic doppen, wij zien het vaak in het oud papier container liggen ,staat dicht bij 
ons huis. 

 Melkpakken of verpakkingen vannacht bijv schoonmaakmiddelen 

 Melkpakken, overgebleven jus/vet, kopen van levensmiddelen zijn vrijwel allemaal verpakt, levert veel 

afval. 

 Melkpakken,drinkpakken 

 Men heeft 2 afvalcontainers nemen veel ruimte in dus als je plastic en dergelijke gaat scheiden want 

daar ontkom je niet altijd aan waar ermee heen want nog een container is wel erg veel bij huis want 
zulke sieraden zijn het niet.De gemeente geeft de burgers geen overkapping om ze uit het zicht te 

houden.Dit mogen we allemaal zelf bekostigen. 

 Met betrekking tot scheiden van plastic, vet etc. Weet ik niet waar het naar toe moet 

 Met name de vraag wat wel en wat niet in de gft bak kan 

 Met plastic  

 Met verfpotten 

 Miliukar ofzo 

 Misschien betere voorlichting.Meer mogelijkheden.  

 Misschien een idee om per huis een papier afval bak te geven. Niet elk dorp heeft de mogelijkheid om 

dat in te leveren. De grijze container word maar 1x per 2 weken gelegd dus ons afval is per werk 
gemiddeld dan maar 100 kilo ipv 200 zoals geschreven word. dan zien we dus al onder het 

gemiddelde..... niet alle huishoudens hebben plek om hun afvak te scheiden en er zijn ook niet veel 

milieustraten als in het westen 

 Misschien soms te lax 

 Mn klein chemisch afval, bepaalde lampen bv mogen in de grijze container, andere niet. Na de sluiting 

van de gemeentewerf in Uithuizen was het een zoektocht naar nieuwe inleverpunten. 

 Moeilijk uit elkaar te halen / scheiden materiaal zoals Plastic achtig materiaal van gemengde aard, bv 

etiketten op glas, geplastificeerd karton etc 

 Moet bijv. een melkpak bij het plastic of bij het papier? Plastic wordt in de gemeente niet gescheiden, 
dus dan moet het bij het huishoudelijk afval. 

 Moet het opzoeken op de verpakking,of bij de gegevens van de gemeente (afvalwijzer) 

 Mogelijkheid voor kapot textiel was onbekend. Verder speelt afstand ook n rol als je 3 dorpen verderop 

moet zijn om materialen in te leveren dan is dit niet bevorderlijk 

 Momenteel hebben we alleen een container voor gft en een grijze container. Afval scheiden lukt dan 
niet echt. Wij scheiden glas en papier. Echter plastic, blik enz moet nu in de grijze container omdat er 

geen andere mogelijkheid is helaas. 

 NA OPZOEKEN OP INTERNET KOM IK ER WEL ACHTER 

 Nagellak / medicijnen 

 Nee hoor, ik breng het naar iemand die deze onderdelen graag wil voor hergebruik. 

 Nee, de gemeente moet er ook maar es iets voor doen.  

 Nee, het antwoordt lijkt me duidelijk 

 Nee, ik twijfel niet, ik pak de afvalwijzer 

 Nee, want ik snap de vraag niet 

 Negatieven van foto’s ik zou niet weten waar dit bij hoort 

 Niet alle glas mag in de glasbak. Kapotte schoenen en kleding kan niet in verzamel textielpunten. 
Samengestelde producten, metaal plastic en glas bijvoorbeeld, hoe pak je dat aan? Gebrek aan juiste 

en betrouwbare informatie. Bijv. Stad Groningen is gestopt met gescheiden inzameling binnenstad 
aangezien dit te duur was en niet goed werkte.  

 Niet alle soorten glas schijnen in de glasbak te mogen; waar hoort vette/vuile papier en karton thuis? 

 Niet alles past altijd in een hokje Soms moet je uitzoeken welke afvalkanaal het beste kan worden 
gebruikt. 

 Niet alles valt goed te scheiden  

 Niet altijd bekend waar bepaalde dingen ingeleverd kunnen worden 

 Niet altijd duidelijk en meestal kost het mij teveel moeite om het weg te brengen ik heb geen karretje, 

moet er meestal voor naar Groningen, wat ik te ver weg vind en wat mij teveel tijd kost.  

 Niet altijd duidelijk wat in de groene bak mag.  

 Niet altijd duidelijk wat je moet doen met electrische apparaten, computers, mobieltje 

 Niet bekend. Afval wijzer zou een app kunnen zijn voor sneller weten hoe te scheiden 

 NIET DUIDELIJK WAAR 

 NIET GENOEG MOGELIJKHEDEN 

 Niet van alles is duidelijk waar het onder valt. B.v. al die verschillende lampen tegenwoordig. 

 Niet voldoende mogelijkheden of niet goed geïnformeerd zijn wat betreft waar en hoe alles in te 

leveren 
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 Niks in de buurt om het goed weg te gooien  

 Nood fietslampje, kom er zo even niet op 

 Nou de kledingstukken die stuk zijn of schoenen die helemaal af zijn en niet meer hergebruikt kunnen 
worden, ik weet niet zo goed waar die ingeleverd moeten worden, ik heb het ook nog niet voor handen 

gehad de laatste 10 jaar... Maar er komt een grote schoonmaak aan in ons huis en dan mag ik graag 
weten waar ik wat heen mag brengen.. 

 Nou, koffiepads bijvoorbeeld. Weet niet (zeker) waar die in moeten. 

 Nu ik lees dat ik keukenafval (groente, fruit en etensresten) apart kan inzamelen, weet ik niet hoe ik 

dit vanaf heden apart kan aanbieden. 

 Oa koffiefilters 

 Of het bv wel of niet in d e groencontainer kan 

 Of het in de grijze container kan of ergens anders in. 

 Of het in de grijze container moet of naar de stort. 

 Of iets in de grijze container hoort of juist apart ingeleverd moet worden. Of iets in de papierbak mag 

of in de grijze container hoort(bijv. dozen met plastic venster) 

 Of iets plastic is of niet 

 Of ik het nu weg moet brengen of toch maar in de grijze container 

 Omdat er geen optimale afvalscheiding bestaat in mijn dorp. 

 Omdat er maar twee soorten bakken hebben, 1 voor groen en 1 voor etensresten, tuinafval en 

dergelijke 

 Omdat er op verschillende punten, verschillende afval producten Ingeleverd kunnen worden is het erg 

onduidelijk en lastig om overal langs te gaan om dit in te leveren.  

 Omdat het vaak in de verbrandingsoven toch weer bij elkaar komt 

 Omdat ik het gevoel heb ,dat het op een stapel komt 

 Omdat ik het niet weet waar ik het kan laten... 

 Omdat ik soms niet goed weet welk materiaal het is 

 Omdat we alleen maar grijs en groen hebben. Ik heb wat op de afvalbrief beschreven is, niet in mijn 
hoofd. 

 Onbekendheid 

 Onduidelijk  

 Onduidelijke info/communicatie waar in te leveren 

 Op de camping in Roden krijg je zakken waar precies op staat waar wat in moet,dat is duidelijk. 

 Op dit moment plastic blik en drinkpakken 

 Op hoofdlijnen is het helder. Maar laatst hoorde ik een deskundige op de radio dat bv niet alle papier 

bij het oud papier kan gezien de samenstelling of vanwege de soort inkt. Dat kan ik natuurlijk niet 
zien. Het is beter dat op de verpakking veel duidelijker dan nu staat te vermelden of het recyclebaar is 

en welke soort dan. 

 Op zich is hier voldoende informatie over te vinden, maar neem niet de moeite om me daar in te 
verdiepen op dat moment.  

 Op zoeken op een afvalijzer of app wil wel eens helpen. 

 Oude apparaten  

 Oude apparaten , waar moet ik die inlpeveren 

 Oude medicijnen, oude voedingssupplementen is dit gif of wordt het gewoon afgebroken zonder 
schade voor de natuur en de mens?  

 Pakken en blik en plastic 

 Pakken van melk en frisdranken kan ik nergens inleveren dat mis ik. 

 Papier is vaak gekleurd met giftige pigmenten of gemengd met plastic, dus kan het veilig bij het oud 

papier? Kun je alle plastics bij elkaar gooien, aangezien bijvoorbeeld PVC vaak weekmakers bevat? 
Hoe zit het met dingen van zowel plastic als metalen, zoals CDs en videobanden? Ik houd aluminium 

apart, maar niet als het gelamineerd is. Enzovoorts. Afval is vaak niet, of niet goed, te scheiden omdat 
het met andersoortig afval gecombineerd is. 

 Papier met plastic er op gelijmd bijvoorbeeld, of vet/olierssten uit de pan ( niet frituur) 

 Papier waar plastic aan vast zit. gekookt eten, hoort dit in de groenbak of niet? 

 Papier waaraan plastic is aangebracht 

 Papier wat gebruikt is voor eten 

 Papier/karton met plastic resten daarin (tape of folie) 

 Papuercobtainer bij huis plastik container bij huis 

 Pizzadoos die vet van de pizza bevat gaat bij mij in de grijze container, terwijl het normaal bij oud 

papier kan.  

 Plastic 

 Plastic 

 Plastic 
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 Plastic  

 Plastic 

 Plastic  

 Plastic . kan ook apart verzameld worden zie ik in meerdere gemeentes. 

 Plastic afval  

 Plastic bakjes  

 Plastic bakjes,plastic folie,plastic flessen enz, waar moet je er mee heen???? 

 Plastic container nodig 

 Plastic en kunstof melkpakken moet waarin? 

 Plastic inleveren ,waar? 

 Plastic is moeilijk te scheiden.Sommige gemeente hebben daar een mogelijkheid voor. 

 Plastic is momenteel niet apart te scheiden terwijl dit 99% van het huishoudelijk afval is. Zelfs als je 
geen plastic wilt zit je eraan vast. Bij potjes pindakaas kies ik voor glas terwijl plastic ook mogelijk is 

bijvoorbeeld. 

 Plastic kan gescheiden worden maar kan niet ingeleverd worden.  

 Plastic kan niet apart worden ingeleverd. Veel drankjes zijn verpakt in wegwerp plastic of pakken. Er 
moet meer worden verpakt in ruilverpakking.  

 Plastic kun je niet scheiden, net als geplastificeerd karton en folie zakjes die om producten zitten. Dus 

gaan die in de grijze container 

 Plastic om de reclamefolders en tijdschriften wat moet ik daar mee doen. Ik hoor dat dit bij het oud 

papier mag maar twijfel 

 Plastic scheiden 

 Plastic verpakkingen en sap pakken niet te scheiden. 

 Plastic vind ik lastig. 

 Plastic wil ik niet in de grijze kliko doen maar waar laat ik het dan? 

 Plastic zou apart ingezameld kunnen worden i.p.v. bij restafval 

 Plastic zou ik graag apart scheiden. Ik probeer zo weinig mogelijk te gebruiken maar dat is een hele 

opgave. 

 Plastic, blikjes, zou ik wel anders willen kunnen deponeren. In de gemeente westerkwartier komt 1 x 
in de week de zogenaamde schillenboer langs waar je blik, plastic, oud papier en groente afval mee 

kunt geven 

 Plastic,blik en pakken zijn in andere gemeentes vaak mogelijk om in een aparte container te 
verzamelen, hier is dat nog niet zo. 

 Plastic,blik enz kan in dorpen niet ingeleverd worden.  

 Plastics zou ik graag apart inleveren maar dat kan niet bij ons. Ik heb me door een ambtenaar uit 
latenleggen dat het afval wel uitgeselecteerd wordt en dat geeft wel weer geruststelling. Hoe kan ik 

daar op vertrouwen. Verder hoorde ik een keer dat er eigenlijk te veel plastics zijn om te gebruiken 
voor nieuwe dingen. Is dat zo? En dan? Hoe gaat het met oude t.v.’s enz wat kan daarvan hergebruikt 

worden en wat blijft moeilijk? Er zijn goede docu’s te vinden om ons voor te lichten en ik hoop ook op 
meer ontwikkeling in hergebruik van grondstoffen. Ik wil ook graag een leuk leven met al die 

mogelijkheden die we hebben. Steeds kritisch zijn op alles maakt een mens zuur, ook dat nog!  

 Platglas grotw stukken 

 Platic afval appart ophalen 

 Plekken voor chemisch afval en glas zijn mij niet goed bekend en sommige plekken/containers zijn 
regelmatig vol. 

 Poetsdoeken , verfkwasten die uitgedroogd zijn e.d. 

 Producten die uit meerdere materialen bestaan. Een voorbeeld is een kartonnen pak melk met een 
plastic coating en dop of een kartonnen doos van gebak. Kan dit bij het oud papier ingeleverd worden 

of moet dit in de grijze container. Er komen steeds meer productverpakkingen die uit meerdere 
materialen bestaan 

 Puin of bouwafval dat klein genoeg is en in de grijze container past, gooi ik daar liever weg dan naar 

de milieustraat rijden (ook niet goed voor milieu). Geeft wel twijfel. 

 Rauw / gekookt eten? 

 Recent warmhoudplaatje voor op het fornuis, is dit nu asbest of niet? moet ik dat apart inleveren? 

 Rondom drinkpakken is sr bijvoorbeeld zo'n 'hype' geweest die ook weer is gaan liggen 

 Ruimere mogelijkheden om het in te leveren. Als je werkt is dat soms moeilijk. 

 Samengestelde verpakkingen zijn lastig. Bijv. melkpakken. 

 Sap pakken en plastic kunnen wij niet gescheiden inleveren, omdat die mogelijkheid niet bestaat 

 Sappakken bv.en plastic. waar moet dat in. 

 Sappakken kan dat bij oud papier of is het restafval 

 Sappakken, melkpakken waar is dat oud papier of grijze container 

 Sappakken,blikjes ,plasticverpakkingen kunnen niet aangeboden worden.maar gescheiden aanbieden 

van mijn afval, verminderd niet mijn afvalhoeveelheid. Overheden moeten petflessen,plastic,rietjes, 



97 

 

blikjes, en verder onnodige ballast verbieden,dan pas breng je de afvalberg omlaag. En statiegeld 
innen. Zodat de gemeente niet opdraaid voor de kosten om ons afval op te ruimen, maar de producent 

van dit afval. Dit bespaard de overheid en burger veel geld. 

 Sappakken. Mogen niet bij oud papier. Veel afval, ook papier dus dan toch in de grijze bak. Piepschuim 
bescherming/verpakking bij grof vuil of grijze bak. Kleine hoeveelheden bouwmateriaal hout/puin.  

 Schoenen, laarzen 

 Schoenen, textiel. weet dat er inzamelbakken zijn maar daar wordt vaak andere dingen in gegooid en 
zijn vol. Stond ook een keer in de krant dat het wordt gestopt maar de inzamelbakken staan er nog 

wel. brengt voor mij vervarring en doordat er andere dingen in worden gegooid ben ik niet meer zeker 
of het wel nut heeft. 

 Simpel je kan niet scheiden hier. Van afval andere producten maken gaat het beste door het apart te 

verzamelen. We weten dat Harmannus er anders over denkt daar verschillen we dus van mening. Doe 
als in Frankrijk, zie mijn toelichting bij een vorige vraag.  

 Snoeiafval in groene container? 

 Sommige artikelen horen bij 2 categorieën, bijv. aircraft enveloppen deze zijn van papier aan de 

buitenkant en met plastic bubbelpapier aan de binnenkant. wij delen ze bij het verwijderen, maar dat 
is misschien niet voor iedereen duidelijk. 

 Sommige dingen zijn niet zo duidelijk, zoals tuinaarde blijkt niet bij de rest van de spullen in de groene 

bak te mogen 

 Sommige dingen zoals frituurvet moest ik eerst navragen 

 Sommige etensresten, zoals rijst of pasta 

 Sommige gemeenten nemen plastic apart in waarom hier niet.Er was hier vroeger een bak om 

sappakken enz.in te gooien kunnen die niet terug  

 Sommige plastic artikelen 

 Sommige verpakking van levensmiddelen kan schijnbaar bij het groenafval en mag niet bij het plastic 
afval. Dat is zeer verwarrend. 

 Sommige verpakkingsmateriaal wat gemaakt is van rietsuiker of andere milieubewuste materialen, 
soms geen idee grijs of groen. 

 Sommige verpakkingsmaterialen bestaan uit meerdere grondstoffen 

 Sommige zaken kunnen zowel kunststof als glas zijn. Karton is wel eens voorzien van een coating.  

 Soms bestaat afval uit meerdere grondstofsoorten 

 Soms heb je dat gewoon. 

 Soms is het makkelijker om het in de grijze container te gooien 

 Soms is het niet duidelijk waar het heen moet 

 Soms is het twijfelachtig ivm de materialen, zoals een product waar veel metaal en plastic in zit. 

 Soms is niet duidelijk wat voor verpakkingsmateriaal het is papier, plastic of restafval. 

 Soms met bepaalde stoffen, b.v kattengrit, as van de bbq. 

 Soms moeilijk 

 Soms moet ik eerst even nakijken of iets in de groene of grijze container kan bijv bepaalde bakjes van 

groente enz  

 Soms onduidelijk wat en waar je iets kunt inleveren. 

 Soms staat er op de verpakking of het in de glas/papier bak moet. Vaak ook niet waardoor ik geen 
idee heb of dit recyclebaar is bijvoorbeeld. dat is iets wat bij de producenten al aangepakt moet 

worden 

 Soms twijfel ik heb ik het goed gedaan en dan kom je erachter dat hetsoms wel fout gaat bijv hoe je 

een thee zakje scheidt 

 Soms twijfel ik of iets nou bijvoorbeeld van plastic is of niet. Nu wordt in onze gemeente dit niet 
afzonderlijk opgehaald. Maar als ik op vakantie ben (Oostenrijk in dit geval) waar alles gescheiden 

ingezameld wordt.  

 Soms twijfel ik over iets, dat bij de gemeente zou kunnen worden ingeleverd, of naar de stort moet 
worden gebracht 

 Soms twijfel ik waar het ingeleverd moet worden en dan gaat het snel in de grijze kliko 

 Soms twijfel ik... 

 Soms twijfel je of het ingeleverd kan/moet worden 

 Soms twijfel je waar het precies in moet,bv kattenbak korrels. 

 Soms twijfelen wij of het bij het oud papier kan of in de grijze container zoals melkpakken. 

 Soms weet ik het niet goed rubber? is aluminiumfolie ook metaal? Is kurk organisch? Kan ik de 
kaaskorsten bij het gvt doen? Kan ik een hondendrol beter in het toilet gooien of bij het gvt doen?  

 Soms weet ik niet waar ik sommig afval moet inleveren. Of zou ik het moeten bewaren tot ik 
voldoende heb voor de milieu straat want het is te duur om voor elk stuk afval apart naar de 

gemeente te gaan. ( zou gratis moeten zijn) 

 Soms weet je gewoon niet waar je er mee heen moet 

 Soms weet je het niet bijvoorbeeld kartonnen drinkpakken bij het oud papier of container 
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 Soms weet je niet of het in de groene of in de grijze container moet. 

 Soms wel is lastig 

 Soms zijn er producten die niet in de groene bak kunnen, maar gaan die dan standaard in de grijze 
bak? Of soms producten, die ik niet vaak gebruik of die heel klein of groot zijn, waarvan ik dan niet 

zeker weet of het wel bij huishuidelijk afval hoort. 

 Soort product 

 Sorry nee. 

 Sorry verkeerd gelezen 

 Sorry, verkeerd ingevuld. 

 Speciale containers plaatsen  

 Spoorbielzen die in de tuin liggen 

 Staat slecht aangegeven 

 Te weinig aanbod 

 Te weinig inleverpunten ,zodat je afhankelijk bent van een auto . 

 Te weinig inleverpunten bv plastic afval waar moet ik dat inleveren 

 TE weinig mogelijkheden dichtbij. 

 Te weinig mogelijkheden in het dorp om in te leveren. Of niet bekend 

 Te weinig mogelijkheden om bepaald afval weg te brengen bij bijvoorbeeld een afval brengstation, 

zodat die het goed kunnen scheiden en daarna gezorgd wordt voor recycling. Zeer beperkte 
openingstijden afvalbrengstation en € 20,- per keer is te duur. Dan wordt het niet gebracht. Maak het 

gratis. 

 Textiel dat niet hergebruikt kan worden. Daarvan wist ik niet dat er inlevermogelijkheden zijn. 
Plantaardige olie, daar lees ik tegenstrijdige berichten over wel in grijze container/ niet in grijze 

container, maar apart inleveren. 

 Textiel weet ik niet goed waar ik dat kan inleveren, en kleine elektrische apparaten ook niet 

 Textiel, dus, en welke soorten plastic er zijn en waar die bij horen. Blik. 

 Thanks 

 Theezakjes ;-)  

 Theezakjes, eierdozen en dat soort spul. 

 Theezakjes, net gelezen dat ze in de grijze container moeten 

 Theezakjes, piepschuim 

 Theezakjes? Verpakkingen waar plastic en papier in zit? Niet originele nespresso-cups...b.v.? 

 Tijden en mogelijkheden; je moet er soms wel voor rijden 

 Tis niet altijd duidelijk dat er voor bepaalde dingen aparte inzameling mogelijkheden zijn.  

 Tot voor kort wist ik niet dat je frituurvet bij de supermarkt kan inleveren en dat bij de Spar in 
Winsum ook een kleine “milieustraat” is. Verfblikken e.d vind ik altijd lastig. Want ik ga niet voor dat 

ene blikje naar usquert en die chemocar is ook een aanfluiting dus dat gaat gewoon de grijze container 
in. Ook als ik de koelkast opruim en restjes sausjes in glazen flessen en potjes heb dan ga ik dat echt 

niet allemaal schoonspoelen en in de glasbak gooien. Dat gaat ook gewoon in de grijze bak. Ik weet 
dat ik dan een slechte burger ben maar het is gewoon teveel gedoe en ik heb nog meer te doen.  

 Tussen kunstof of plastic verpakkingen en gewone huishoudelijke lichtlampen  

 Twijfel hoe je glazen potjes zoals pindakaas of jam moet aanleveren, helemaal schoongewassen en 

zonder deksel in de glasbak of mag dit ook meg deksel en niet omgespoeld? 

 Twijfel is moeilijk toe te lichten. domme vraag  

 Twijfel of het restgoed is of voor de gft bak 

 Twijfel onstaan doordat het door mij niet te herleiden is waar dit in moet. Betreft veelal beperkte 

hoeveelheden afval 

 Twijfel over doppen op glas wel of niet in der glasbak 

 Twijfel tussen groen en grijs 

 TWIJFEL TUSSEN GROENE / GRIJZE CONTAINER 

 Twijfel weleens tussen weggooien of naar de kringloop brengen 

 V.b. kunnen geen plastic kwijt in ons dorp.ook geen kleding etc. 

 Vaak zijn de kosten voor het milieu en tijd meer dan om het in de grijze container te gooien 

 Van sommige producten, verf bv, is het niet altijd helder of het de grijze bak in kan of chemisch afval 
is. Natuurlijk kun je dit via google opzoeken. Ook zijn er verschillen per regio. Soms plastic en blik 

apart, soms alles op de grote hoop. Dit is verwarrend.  

 Van veel verpakkingen weet ik niet goed wat er in zit, dus ook niet bij welk type afval het hoort. 

 Vb. koffiezakjes... papier in de papierbak, maar het binnen gedeelte.. aluminium-achtig... 

 Veel dingen zijn wel duidelijk, maar soms (kleine huishoudelijke apparaten zonder batterij, 
schoonmaakmiddel, wanneer is een verfblikte beschouwen als leeg, kan een versleten kledingstuk ook 

in de bak van het leger des Heils?) ben ik er toch niet helemaal zeker over. 
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 Veel wordt bepaald door productie. Niet alles kan ingeleverd worden. Ik begrijp uit het nieuws dat ik 

het vaak verkeerd doe maar hoe dan wel geen idee. 

 Vele lege zuivelpakken 

 Vensterglas, lege verfblikken 

 Verf dat soort dingen mis ik, in woon in uithuizen en vooral in het weekend als ik spullen wil brengen 

zijn de faciliteiten in het dorp dicht 

 Verf e.d. weet ik niet waar ik dat kan inleveren 

 Verf op waterbasis 

 Verf, waar moet ik dit inleveren?  

 Verfblikken, kapotte kleding 

 Verkeerd ingevuld. ...Ik vraag me wel af hoe het komt dat er in sommige gemeenten wel plastic apart 

wordt ingezameld, terwijl dat in onze gemeente niet het geval is. 

 Verpakkingmaterialen wel/niet bij papier cq karton of in de grijze container en sommige lampen 
chemisch afval/glascontainer/grijze container??? 

 Verschillende vormen van verpakkingsmaterialen 

 Versleten en kapotte kleding en schoenen, dat gooi je toch niet in een kledingbak voor arme mensen. 
Maar waar moet dat dan wel in. 

 Versleten kleding, schoenen etc. horen toch niet in een kledingcontainer? Waar wel? 

 Versleten kleren komen vaak in de container.Chemisch afval is bij mij vaak onduidelijk.Geen 

opvangbak voor b.v afgewerkte olie. Alleen een frituurvet container in Leens bij voetbal veld. 

 Versleten schoenen, jas met teervlekken, verfkwasten, lege verfpotten. 

 Versleten schoenen,lampen 

 Vieze papier verpakking van eten met etens resten er aan 

 Vlak glas kun je bij de gemeente werken inleveren,alleen is die open op ambtenaar tijden en dus ga je 

de moeite niet nemen 

 Vloeibaar grondstof, zoals frituurvet en olie. bij weinig winkels staan gele containers waar ik dit in kan 
doen.  

 Vloeistoffen kleine verfresten 

 Vnl welke producten wel of niet in de grone container kunnen. Bij twijfel gaat het in de grijze 

 Voedselresten i.v.m. duur ledigen groene container. 

 Volgens mij heb ik aangegeven dat ik dit goed weet. Ik had wel aangegeven dat ik niet altijd precies 
weet wat er mee gebeurt.... Bv. hoe gaat de scheiding van het afval in de groene container. Wat zijn 

daarbij de moeilijkheden en wat is eenvoudig. Zodat ik zelf daarop kan bepalen hoe ik het meeste kan 
bijdragen  

 Volgens mij heb ik dat niet aangegeven, ik twijfel niet want ik kan altijd op de afvalkalender kijken 

 Volgens mij heb ik dit niet aangegeven, en als dit wel zo is dan heb ik dit per abuis aangegeven  

 Volgens mij moet je te3genwoordig veel zelf naar de vuilstort brengen. Dit vind ik wel omslachtig. 

 Volgens mij wat niet inde groene moet, gaat de rest inde grijze 

 Voor klein chemisch afval te weinig mogelijkheden. De winkels meer verantwoordelijk houden voor 
hun goederen stroom. Minder plastic in de winkel, dan heb je ook minder plastic in huis. 

 Voor mij is het niet altijd duidelijk welke producten er wel\ niet bij oud papier mogen.. of bij “klein 

elecktrische apparaten” 

 Voor mijn gevoel komt uiteindelijk alles toch op 1 bult 

 Voor plastiek is er geen systeem 

 Vooral met plastic verpakkingsmateriaal  

 Vooral olie en vet. 

 Vooral textiel wat stuk is en niet meer gerepareerd is lastig. 

 Voorbeeld het theezakje, plastic met papieren etiket, nietjes, blauw glas enz enz 

 Waar bepaalde vla pakken of yoghurt pakken moeten en soms andere kleine dingen die half plastic en 
half karton zijn 

 Waar horen bv. blik en oude medicijnen, melkpakken vruchtensap pakken etc. 

 Waar ik het in kan leveren 

 Waar ik het in moet gooien 

 Waar in Zoutkamp inleveren zoals plastic  

 Waar je bijv. Plastic en kleine apparaten kunt inleveren 

 Waar je het plastic in moet leveren 

 Waar je kapotte of afgedragen kleding kunt inleveren! 

 Waar kan ik bijv melk en yoghurt pakken ingooien in de grijze container of bij het oud papier?  

 Waar kan ik gebruikte (huishoudelijke) vetten en vloeistoffen bewaren en aanbieden aan de weg? 

 Waar kan ik kapotte kleding kwijt? Op de containers staat, dat je er alleen hele kleding in kunt doen. 

Z.g. composteerbaar plastic blijkt helemaal niet zo gemakkelijk composteerbaar te zijn. Dat doe ik dus 

maar bij het restafval. 
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 Waar kan ik mijn elektrische apparaten heen brengen? Helemaal naar usquert is best ver.  

 Waar kan ik plastic/blik/keukenafval kwijt 

 Waar laat je plastic en sappakken als je die niet in de grijze container wilt gooien. Ik zou niet weten 
waar daarvoor een container staat. En je wilt ook niet iedere dat ver moeten fietsen om je afval kwijt 

te raken. Dus gaat het in de grijze container. Hetzelfde geldt voor kapotte en versleten kleding. Dat 
gaat in de grijze container. 

 Waar lever ik bijv. een autoband in? de garage wil hem niet want geen nieuwe verkocht, in de 

container past ie niet en bij de winkels kan ik hem niet kwijt. dan moet ik er mee leuren, daar heb ik 
geen zin in. 

 Waar lever ik elektronica in? 

 WAAR MOET AL DAT PLASTIK IN. EEN AFVALBAK VOOR PLASTIK ZOU EEN GOED IDEE ZIJN 

 Waar moet bijvoorbeeld textiel naartoe dat stuk is en niet wordt verzameld voor goede doelen? Horen 
lege eierdozen wel bij het oud papier? Ik hoorde laatst dat niet al het glas in de glasbak mag. Wat wel, 

wat niet?  

 Waar moet ik mijn kapotte kleding etc. heen brengen? Waar moet ik mijn kapotte elektrische 
apparaten heen brengen? 

 Waar moet wat in? 

 Waar wij kapotte kleding kunnen inleveren 

 Waarheen met niet meer functionele kleding? 

 Waarom moet ik het ergens naar toe brengen terwijl het best past in de grijze container? Bovendien 
betalen we er toch samen voor. 

 Waarom niet gewoon alles ophalen en dan nascheiden 

 Wanneer mag iets niet in de grijze.. 

 Was een foutje, ik weet waar ik het moet inleveren 

 Wat doe ik met composteerbaar plastic? Theezakje met papiertje er aan  

 Wat doe ik met spaarlampen 

 Wat hoort in de groene bak, naast tuinafval en etensresten. Oud papier wordt hier niet opgehaald. Het 
past ook niet altijd in de auto. Dus we vernietigen het zelf. En oud papier vind ik lastig om te scheiden. 

Welke verpakking of welk soort papier mag erbij? Een eierdoos, een melkpak, pizza doos is dat oud 
papier? Verf resten, waar mag dat heen? Batterijen? In huis begint het scheiden ik heb een prullenbak 

met 1 bak. Dus we scheiden daarom minder goed 

 Wat ik eerder aangaf. Je laat een glas vallen. Allemaal stukjes, waar laat je dat? Je moet het op het 
moment zelf toch kwijt 

 Wat is VIES of stinkt kunnen niet in leveren wat andere mensen nog moet scheiden met de handen. 

 Wat is een bepaalde afval hard plastic zacht plastic waar moet het dan in de ene keer wordt gezegd 

met bepaalde verpakkingen kan in de groene terwijl de andere zegt dit kan weer niet hier is nog wel 
eens wat onduidelijkheid over . 

 Wat is nu wel en wat niet KCA. zoek ik meestal na op het internet 

 Wat is oud papier en wat niet. Bijvoorbeeld kassabonnen kunnen beter niet bij het oud papier, lange 
tijd wist ik dat niet. 

 Wat met lege batterijen 

 Wat moet ik met versleten schoenen en textiel. Ook klein aluminium afval zoals folie; daarvan denk ik 

dat het in de verwerking verloren gaat. 

 Wat moet wel in de groene container en wat niet? Bijvoorbeeld koffiefilters, theezakjes enz. 

 Wat te doen met gemengd afval als vensterenveloppen (plastic & papier), glas met vastzittende plastic 

doppen, glas met niet te verwijderen etensresten.  

 Wat wel of niet in de groene container mag. 

 We hebben 2 containers in ons wooncomplex grijs en papier... 

 We hebben geen aparte bak voor plastic , dat zou fijn zijn 

 We hebben gezamenlijk 1 grote container waar we alles ingooien 

 We hebben maar 1 container voor huishoudelijk afval 

 We hebben moeite met combinatie verpakkingen zoals plastic met papier. Recent was er een 

uitzending hierover waarbij bleek dat dit een aandachtspunt is voorvelen. Heel veel 
verpakkingsmateriaal is niet te scheiden vooragaande aan gebruik, of te smerig om aan te pakken na 

gebruik. Vaak is de grijze container dan de oplossing. 

 We hebben slechts twee bakken voor afval grijs en groen dat zou veel beter kunnen zodat we het afval 
beter kunnen scheiden 

 We hebben veel afval en iedere week zit onze grijze container vol. We hebben meer mogelijkheden 

nodig om afval in te kunnen deponeren want op deze manier lukt het maximaal scheiden van het afval 
niet. 

 We maar 2 containers, groen en grijs. In Oostenrijk heb je 6 bakken, daar is het duidelijker, glas, blik, 

restafval, verpakking, bio en groen. 

 We missen een plastic verzamelbak, een oud papierbak, een metaal bak 
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 We weten het niet goed van elektrische apparaten, klein chemisch afval. We weten wel dat het niet in 

de grijze bak thuis hoort, maar weten onvoldoende waar we dit dan in kunnen leveren. Zien nu dat dit 
wel op de afvalwijzer vermeldt staat. Heenbrengen naar Usquert met de auto draagt ook niet bij aan 

een duurzaam milieu en aan onze motivatie. De KCA geeft ook belemmeringen doordat dit slechts 4x 
per jaar is, dat je moet bellen van te voren en dat je hiervoor thuis moet zijn. Kunnen hier 

praktischere en betere mogelijkheden vanuit de gemeente voor worden ontwikkeld? 

 Weet het wel ongeveer 

 Weet ik niet 

 Weet niet altijd in de buurt waar. En bij de milieu straat zijn er vaak kosten aan verbonden. 

 Weet niet altijd of het plastic of ander materiaal is.  

 Weet niet goed waar ik batterijen kwijt kan 

 Weet niet of het in de grijze container mag of dat ik het moet inleveren (op bepaalde middag) bij de 
gemeente. Dat zou de gemeente nog duidelijker moeten aangeven en misschien meer middagen open 

stellen voor het inleveren zodat je het sneller kwijt bent.  

 Weet zo geen voorbeeld. Zou het een goede zaak vinden als de winkels de mogelijkheid bieden de 
verpakkingsmaterialen terug te nemen zoal melkpakken, pet flessen, blikken.... 

 Welke electrische apparaten in grijze container en wat allemaal in groene container 

 Wij hebben alleen de keuze groen of grijs , maar in grijs komt alles en er zijn ook wel afvalstoffen , 

b.v. Melk pakken, vla pakken , plastic yoghurt verpakking die wel gerecycled zouden kunnen worden. 
Verder begrijp ik niet dat de producenten van b.v. Griekse yoghurt dat in plastic emmertjes doen. 

Maar er zijn geen alternatieven dus als dat product wilt hebben moet je wel van die emmertjes kopen.  

 Wij hebben beperkte mogelijkheden om afval te scheiden, bijvoorbeeld plastic en kartonnenpakken 

kunnen we niet meer gescheiden inleveren, enkel grijze en groene container 

 Wij hebben een grijze en groene container, verder is het voor mij onduidelijk dat er hierna gebeurd 

met mijn afval. Daarom weet ik dus niet op welke manier ik hier zelf zoveel mogelijk in kan meehelpen 

 Wij hebben niet de mogelijkheid om bv plastic apart aan te bieden. We hebben geen container voor 

echt huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval zou sneller opgehaald moeten worden ivm stank 

 Wij krijgen zo veel voor verpakte spullen uit de winkel dat ik soms twijfel over de pakken van melk 
enzv .vroeger was een een verzamel bak voor . Nu mogen sommigen in de oud papier bak en 

sommigen niet.lastigdit moet in de fabrieken aangepakt worden. 

 Wil graag plastic apart scheiden zoals vele gemeentes en een papier container. Scheelt boel afval in de 
grijze bak  

 Zaken waar verschillende materialen in zijn gecombineerd, bijv metaal,glas en plastic of bloemen van 

een bloemisterij (ivm gebruik van veel chemicalien bij de kweek 

 Zie toelichting eerdere antwoorden, voorbeelden kapotte kleding, elektrische apparaten. 

 Zo geen voorbeeld bij de hand maar soms denk ik ik gooi het er maar in .zal wel goed zijn 

 Zoals bijvoorbeeld kapotte kleding en schoenen, ik wist niet dat je dat apart in kunt leveren en ook 

niet waar je dat kunt doen. Sommige dingen probeer ik ook op Internet op te zoeken.  

 Zoals bv enveloppen waar ook doorzichtige plastic aan zit 

 Zoals chemisch afval en elektrische apparaten weet ik het niet altijd 

 Zoals frisdrankpakken, plastic en blik kun je nergens inleveren 

 Zoals frituurolie zonnebloemolie 

 Zoals met sappakken of plastic. Soms wisselen mogelijkheden per gemeente of weet je niet van een 

bepaalde locatie waar je iets kan inleveren. Het kan soms ook veel moeite zijn meerdere plekken af te 
gaan. ONlangs zag ik in de buurt een luiercontainer, zou mooi zijn als dat soort initiatieven dan ook 

'bekender' wordt. 

 Zoals reeds genoemd bij andere vragen via de milieudienst van de gemeente. 

 Zoals schoenen en kleding 

 Zoals voornoemd, de winkels moeten niet zoveel verpakkingsmateriaal gebruiken, plastic, grote 

cartons enz. dat scheelt voor een huishouding enorm veel en dus ook voor de gemeente! 

 Zomers is de groene container nog wel eens vol en dan moet ik het wel kwijt dus dan vul ik de zwarte 
container ermee. 

 Zou fijn zijn dat wij plastic apart kunnen inzamelen gebeurt bij sommige gemeentes al. 

 Zou graag resultaten zien 

 Zou graag zien dat er voor verpakkings materiaal duidelijke instructies komen 

 Zou niet weten waar ik met de plastic flessen heen moet,druk ze helemaal plat dan de grijze container 
in. 

 Zuivelverpakking en blik 

 

Vraag 28: Wat kan de gemeente doen om ervoor te zorgen dat … 

twijfel over wat u met bepaald afval moet doen zoveel mogelijk wordt weggenomen? 
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 1 keer per jaar informatie 

 1x per jaar duidelijk een afvalwijzer uit brengen met voor ieder dorp de dichtbijzijnde afvalpunten 

 2x per jaar een afval pagina in de plaatselijke krant 

 Aangeven wat wel/niet 

 Af en toe even weer de aandacht er oprichten. 

 Af en toe weer eens bijspijkeren middels folder of advertentie 

 Afval wijzer uitbreiden, misschien met voorbeelden. 

 Afvalbakken voor verpakkingsmaterialen 

 Afvalkaart/wijzer 

 Afvalkalender 

 Afvalkalender uitbreiden met nog meer informatie 

 Afvalschema's 

 Afvalwijze aanvullen met meer/beter informatie. M.n. over plastics hoe dat gescheiden wordt. Nu 
wordt alles bij elkaar gegooid. Ik heb twijfels of er niet teveel verbrand wordt. 

 AFVALWIJZER DETAILLEREN 

 Afvalwijzer is duidelijk, alleen als je geen auto hebt, is alles naar Usquert brengen een uitdaging 

 Afvalwijzer leveren.  

 Afvalwijzer sturen , bv 1x per jaar met evt extra aandacht als er updates zijn. 

 Afvalwijzer uitgeven 

 Afvalwijzer uitzenden 

 Afvalwijzer voor scheiden uitbreiden 

 Afvalwijzer zoals die jaarlijks komt is op zich een goede leidraad; misschien een digitale versie met 

zoekfunctie?  

 Afvalwijzers op de container plakken 

 Alles apart ophalen. 

 Alles duidelijk met plaatjes op een overzichtelijk flip-over zetten in A3 formaat die men in de hal en of 
keuken kan hangen,naslagwerk 

 Als ik het niet weet gaar het naar de gemeente opslag 

 Als ik twijfel, kijk ik op internet.Op de afvalwijzer staan websites. 

 Als ze mij lieten betalen per kilo afval zal ik er pas goed over na gaan denken.  

 Antwoord geven via website 

 Aparte pictogrammenkaart met afvalkalender meesturen 

 App? 

 Appje 

 Artikel in de krant over concrete producten die wel of niet bij chemisch afval horen, bijvoorbeeld 

diverse soorten lampen. 

 Artikelencyclopedie op de website (met zoekfunctie), met opgave bij welk afval een artikel thuishoort 
en waar het kan worden ingeleverd/ingegooid 

 B.v aanbieden van een luier bak 

 Bakken neer zetten bij supermarkten voor verf, batterijen en apparaten 

 Bericht met instructies 

 Beter aangeven waar ik iets heen kan brengen. of in meer dorpen een container voor iets plaatsen. 

 Beter afvalssteem 

 BETER DE REGELS OPSTELLEN ,MISSCHIEN EEN SOORT KAART WAAROP STAAT WAAR WAT IN MOET 

OF WAAR JE HET NAARTOE KUNT BRENGEN 

 Beter informeren over wat je waar kan inleveren. Tot voor kort was jullie website op het gebied van 
afvalscheiding voor het laast geüpdatet in 2015 ofzo. Echt heel slecht. Ik wil ook geen gemeentegids 

meer ontvangen want ik kijk er nooit in dus ik vindt het milieuvervuiling. Doe mij maar digitale info 

 Beter uit laten komen in de afvalwijzer? Een grote sticker op de containers zelf? 

 Beter uitleg wat in welke container moet? Staat er ook wel op. Maar algemenere dingen en waar de 
containers in de gemeente staan. 

 Betere afvalwijzer 

 Betere en meer inleverpunten. 

 Betere faciliteiten bieden om afval gescheiden in te kunnen leveren of opgehaald worden. Voor het 
inleveren moet het inleverpunt goed bereikbaar (dichtbij/openingstijden buiten eigen werktijd) zijn. 

 Betere informatie geven waar je het moet laten. 

 Betere informatie, niet overal voor betalen. 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 
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 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting  

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting  

 Betere voorlichting en meer mogelijkheden tot zelf wegbrengen van afval 

 Betere voorlichting en voorzieningen ( aparte afval bakken voor plastic ed) 

 Betere voorlichting geven 

 Betere voorlichting. Bijv. Poster 

 Bij 'soorten afval' alles vermelden waar mensen vragen over hebben (daarnaar zoeken kan digitaal 

heel makkelijk) 

 Bij nader inzien vergat ik even de afvalwijzer, op zich duidelijk genoeg. 

 Bij supermarkten/winkelcentra of centrale plekken duidelijk aangeven waar afval ingeleverd kan 
worden 

 Bij zoveel mogelijk supermarkten gele containers plaatsen. 

 Blijven informeren 

 Brochure  

 Bv. geen melkpakken met plastic doppen in de papiercontainer gooien. 

 Checklist  

 Chemisch vloeistof 

 Cobtainer voor plastic en pakken 

 Communiceren 

 Container voor sap,melk pakken voor plastic en blikken want dat wordt bij mij in de grijze container 

gegooid en heb begrepen dat in andere gemeentes het gescheiden wordt opgehaald 

 Containers aanbieden  

 Containers kleine maken dan wordt het gewicht ook minder ,of 1 keer per maand op halen dan wordt 

de mens bewuste wat ze kopen en dan moeten ze wel scheiden  

 Containers met stickers 

 Containers neerzetten 

 Containers voor papier e. D thuis zetten en 1x per maand legen 

 Dat het duidelijker wordt waar men dit kan heen brengen. 

 Dat weet ik ook niet zo goed. 

 Dat weet ik zo niet, ik twijfel aan mij zelf 

 De afvalkalender uitgebreider maken 

 De afvalscheiding verbeteren 

 De afvalwijzer desnoods meer malen per jaar uitreiken 

 De afvalwijzer die wij krijgen is vrij duidelijk, ik kan meestal gemakkelijk vervoer regelen maar er 

zullen mensen zijn die hier problemen mee hebben. 

 De afvalwijzer geeft antwoord. 

 De gemeente geeft genoeg info op de site, maar tja dat moet ik dan wel eerst opzoeken. Misschien 

een bewaarexemplaar maken met de verschillende inlevermogelijkheden 

 De gemeente geeft hierover genoeg info. 

 De gemeente heeft jarenlang geroepen dat afval scheiden nutteloos was. Hoe zit dat nu dan? 

 De gemeente moet het komen ophalen  

 De mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk te kunnen scheiden. 

 De vuilstort in Usquert gratis maken voor klein afval met minder wachttijden 

 Dit communiceren op de website en/of op de afvalkalender. 

 Dit gaat de gemeente te boven. Fabrikanten zouden beter moeten nadenken over wat er met hun 
produkten gebeurt in de afvalfase en in de handleiding van de produkten precies moeten zetten wat de 

koper met het afval moet doen. 

 Door containers te verstrekken voor het plasticafval 

 Door duidelijk te vermelden wat waar naar toe kan. Gemeete terreinen gaan dicht dus die vallen al 
weg. Weer vaker kunnen aanbieden op gemeete terreinen of containers in het dorp. 

 Door in flyers of i.d. duidelijk te maken waar je met sommige dingen heen moet 
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 Door meer afval gescheiden op te halen, meerdere containers.Gebeurt in andere gemeenten ook al 

 Door meer mogelijkheden te bieden. 

 Duidelijk aangeven hoe hetg jmoet 

 Duidelijk aangeven op de afvalwijzer 

 Duidelijk aangeven waar het heen moet 

 Duidelijk aangeven waar ik het wel kan inleveren. 

 Duidelijk aangeven waar kapotte kleding en schoeisel heen kan 

 Duidelijk aangeven waar wat ingeleverd kan worden.  

 Duidelijk aangeven waar we afval moeten scheiden 

 Duidelijk aangeven waar we welke afval kunnen brengen. 

 Duidelijk aangeven wat ik waar kan inleveren  

 Duidelijk aangeven wat kan worden ingeleverd, en waar.  

 Duidelijk aangeven wat waar hoort 

 Duidelijk aangeven wat we kunnen scheiden. 

 Duidelijk aangeven welke producten in een bepaalde container moeten en welke niet. 

 Duidelijk afvaloverzicht per item 

 Duidelijk communiceren met de bewoners 

 Duidelijk communiceren wat waar in moet. Bijvoorbeeld pakken melk, mogen die nu bij het oud papier 

of in de grijze container. 0,5 l flessen die kun je niet inleveren bij winkels. Zou fijn zijn als ieder plastic 
flesje bij iedere winkel ingeleverd kan worden. Een aantal plastic flessen van de aldi kunnen niet bij de 

jumbo ingeleverd worden of andersom.  

 Duidelijk gescheiden inzameling, eenduidige voorlichting 

 Duidelijk informeren (wat mag wel/niet bij oud papier ed) 

 Duidelijk kenbaar maken, wat en waar 

 Duidelijk laten zien dat afval dat gescheiden ingezameld wordt ook op de juiste manier verwerkt wordt 

en niet op 1 berg wordt gegooid. 

 Duidelijk maken waar ik plastic kwijt kan 

 Duidelijk maken wat er in de grijze en de groene mag ook met verpakkingen .er zijn verpakkingen die 
op plastic lijken en gewoon in de groene mogen . 

 Duidelijk omschrijven in de afvalkalender 

 Duidelijk overzicht van wat en waar 

 Duidelijk overzicht wat waar heen moet. Bv op de afval kaart die wij ieder jaar krijgen van de 
gemeente 

 Duidelijk sheidings schema opstellen met inlever mogelijkheden 

 Duidelijk vermelden  

 Duidelijk vermelden op de afvalwijzer 

 Duidelijk vermelden op de afvalwizer. 

 Duidelijk vermelden op omrinlijst van ophaaldata wat waar moet worden aangeboden 

 Duidelijk vermelden waar wat heen moet.  

 Duidelijk zeggen wat je precies met welk soort afval moet en ook voorzien in een verzamelpunt 
dichtbij. 

 Duidelijk zijn. 

 Duidelijke aangeven waar bepaalde dingen ingeleverd kunnen worden 

 Duidelijke aanwijzingen 

 Duidelijke afval scheider 

 Duidelijke afvalcontainers 

 Duidelijke afvalkalender 

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke brief met info wat waar in moet en waar je het kan brengen.  

 Duidelijke brochure's. Niet alles via internet. 

 Duidelijke en overzichtelijke informatie 

 Duidelijke en vooral ook eerlijke informatie waar het afval naar toe gaan hoe dit wordt verwerkt. 

 Duidelijke folder 

 Duidelijke folders maken 

 Duidelijke info 
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 Duidelijke info 

 Duidelijke info 

 Duidelijke info bieden 

 Duidelijke info geven 

 Duidelijke informatie 

 Duidelijke informatie 

 Duidelijke informatie brief 

 Duidelijke informatie geven 

 Duidelijke informatie geven,speciale containers aanbieden waarin divers afval verzameld kan worden 

 Duidelijke informatie naar de inwoners en voldoende plaatsen om het in de goede container te doen, 

die dan ook op tijd geleegd worden, zodat men niet van alles er naast zet 

 Duidelijke informatie op de website en op de afvalwijzer die jaarlijks verschijnt. 

 Duidelijke informatie over de mogelijkheden en waar het allemaal ingeleverd kan worden 

 Duidelijke informatie verschaffen  

 Duidelijke informatie verstrekken, uitgebreide brochure met inleverpunten en tijden. 

 Duidelijke informatie verstrekken. Bijvoorbeeld een afvalwijzer met wat waar in moet. Per regio 

misschien een kaartje met waar de scheidingsbakken staan.  

 Duidelijke informatie welk afval in welke container hoort huis aan huis verspreiden 

 Duidelijke instructie posters verspreiden met daarop waar welk afval heen gebracht kan worden en 

deze plekken dan ook duidelijk zichtbaar maken.  

 Duidelijke instructies 

 Duidelijke instructies bij glasbak, kledingcontainer, milieustraat. En oud papier inzamelaars ook 
regelmatig instructies laten publiceren in dorpsblaadjes. Zie er vaak water/melk/sappakken bij liggen, 

niet geschikt toch? 

 Duidelijke instructies hiervoor 

 Duidelijke instructies, de mogelijkheid bieden om zaken apart aan te bieden 

 Duidelijke klein chemisch afval-lijst  

 Duidelijke richtlijnen geven waar en hoe je welk afval het beste kunt inleveren. en ook zorgen voor de 

faciliteiten daarvoor. 

 Duidelijke vermelding op containers wat waarin mag  

 Duidelijke voorlichting 

 Duidelijke voorlichting 

 Duidelijke voorlichting . De bakken voor Pius papier zin vaak onvindbaar. 

 Duidelijke voorlichting hierover geven en goede mogelijkheden aanbieding dit overeenkomstig zoals 

het hoort te scheiden 

 Duidelijke voorlichting over een speciaal product 

 Duidelijke website maken voor de milieustraat. Zeker als je voor het eerst komt heb je geen idee. 

 Duidelijke website met een lijst van materialen / producten en waar het heen moet, 

 Duidelijke zakken (gem Westerkwartier gaan praten) 

 Duidelijker aangeven 

 Duidelijker aangeven  

 Duidelijker communiceren 

 Duidelijker communiceren 

 Duidelijker voorlichting. 

 Duidelijkere jaarfolder 

 Duidelijkheid 

 Duidelijkheid  

 Duidelijkheid brengen 

 Duidelijkheid en meer mogelijkheden om in te leveren 

 Duidelijkheid geven  

 Duidelijkheid in een folder 

 Duidelijkheid over hoe en wat en de kosten!! 

 Duidelijkheid over verwerking afval 

 Duidelijkheid over wat in grijze container mag 

 Duidelijkheid verschaffen  

 Duidelijkheid waar in te leveren (bv electra) 

 Duidelijkheid wat er mee moet gebeuren en waar dat kan. Denk bijvoorbeeld aan plastic waterflesjes. 

 Duideliker aangeven, beter mogelikheden 

 Educatie 

 Een afval info pagina op de website van de gemeente.  
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 Een afval kaart 

 Een afval wijzer 

 Een Afvalwijzer met wat waar heen moet 

 Een afvalwijzer. 

 Een aparte container voor plastic afval. 

 Een bak voor plastic bij huis 

 Een brief inlichting over alle mogelijkheden 

 Een digitale afvalwijzer op de website van de gemeente zetten. Je voert een product in en krijgt 

meteen te zien, hoe je het moet scheiden. 

 Een duidelijk overzicht 

 Een duidelijk overzicht maken van wat bij welk afval moet 

 Een duidelijk overzicht per categorie. 

 Een duidelijk overzicht van typen verpakking - wat erin is verwerkt en in welke afvalcontainer ze 

thuishoren 

 Een duidelijk overzicht voor inwoners waar ze met wat terecht kunnen, en een overzicht van de kosten 
hiervan. (maar misschien is er wel zo'n overzicht en heb ik niet goed gezocht) 

 Een duidelijke (visuele) kaart om te kunnen bepalen waar het bij hoort en waar dat verzameld wordt 

 Een duidelijke afvalwijzer op de website. 

 Een duidelijke brief/mail. Met alle inlever punten en wat wel en niet in bijf de grijze container mag  

 Een duidelijke brochure maken 

 Een duidelijke uitleg aanbieden aan elke inwoner. 

 Een duidelijke website met voorbeelden over afval scheiden. (geen boekjes, waar laat je het?/zooi) 

 Een een blok aanmaken op de website van Het Hogeland, zodat mensen iets terug kunnen lezen 

 Een eenvoudig vindbare plek waar ik dit kan opzoeken. 

 Een goed overzicht verschaffen van waar en hoe en wanneer het ingeleverd kan worden 

 Een goed toegankelijke website, ook tijdens gemeentelijke herindeling 

 Een goede afval wijzer bij alle huishoudens die zichtbaar in huis kan worden opgehangen  

 Een handleiding welk afval bij welke groep hoort op de afvalkalender 

 Een informatieboekje verstrekken met de info waar afval in moet of waar je het kan inleveren. 

 Een informatiefolder 

 Een kaart waarop duidelijk staat aangegeven wat en hoe en wanneer je kunt inleveren. 

 Een lijst maken waar welk afval ingeleverd kan worden en deze bij alle bewoners in de bus doen. 

 Een lijst met gft afval een rest afval 

 Een nog duidelijker en uitgebreidere folder met wat je waarin moet doen 

 Een nog uitgebreidere afvalwijzer en waar en wanneer je het kwijt kunt. 

 Een overzicht maken waar, wat en hoe het afval in de container c.q. brengstation kan worden 

gescheiden. 

 Een overzicht met zo veel mogelijk informatie welke materialen waar en hoe kunnen worden 

ingeleverd 

 Een overzicht van wat je waar moet scheiden.  

 Een overzichtelijke lijst Alfabetisch wat waar heen moet  

 Een Q&A op de website zetten 

 Een scan mogelijk maken bij de afvalstort 

 Een soort afvalscheidings kaart maken. In Japan zijn ze bijvoorbeeld heel fanatiek in het scheiden van 

afval & ik heb ooit een kaart gezien waar precies en gedetaileerd (met plaatjes) op staat hoe je je 
afval moet scheiden en in welke bak het moet. 

 Een soort afvalwijzer maken en naar alle inwoners toesturen en/of online zetten. 

 Een soort “afvalkalender” met welke soorten afval waar in te leveren/gooien 

 Een tabel zou fijn zijn voor op je prikbord in de keuken. Zelf zo gemaakt natuurlijk, maar in de schoot 

geworden door de gemeente nog gemakkelijker en effectiever denk ik! 

 Een uitgebreide afvalwijzer ontwerpen 

 Een visueele memo opstellen met welk afval waar in moet. 

 Een website met welke afval waar heen moet, geen folder dat is weer meer afval. 

 Eenduidigheid met buurgemeenten, waarom wordt in de ene gemeente wel plastic opgehaald en in de 

andere niet? 

 Eenmalig een overzicht verstrekken op een stevige kaart die je op kunt hangen en dus bij twijfel 
makkelijk kunt raadplegen  

 Eens 

 Er nog een plastic/kunststof container bij te leveren. 

 Extra afvalbak voor alleen plastic 

 Extra container in wooncomplex 
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 Flyer in de brievenbus met informatie  

 Flyer met voorbeelden van afval tot welke groep het behoord. 

 Flyer/ uitleg op afvalwijzer/ link op internet 

 Flyers 

 Folder 

 Folder ? overizhct ? 

 Folder door de bus, uitleg via Winsum nieuws of Hogeland nieuws op Facebook.  

 Folder huis aan huis; Waar Wat brengen. !!! 

 Folder maken 

 Folder sturen 

 Folder uitgeven met alle opties 

 Folder/ mail met info wat je kunt scheiden , hoe wat waarmee. Aangeven wat wel en niet daarbij hoort 
etc. 

 Folder/Poster en Digitale afval gebruiksaanwijzing maken op gemeente website www.hogeland.nl!  

 Folders rondsturen 

 Folders uitdelen huis aan huis 

 Folders versturen 

 Ga in gesprek met de verpakkingsindustrie.Ze luisteren toch niet naar je.Greenpeace voert ook al actie 
tegen Planeet Plastic.Alles wat je koopt zit in een idioot grote verpakkingWat een 

grondstoffenverspilling!Maar zij zijn zo bang om hun verkooptruc los te laten. 

 Ga zelf kijken ga langs deuren 

 Gebeurt eigenlijk al op de lijst met ophaaldagen 

 Geef afvaltips op de container of de gemeentepagina in de krant 

 Geeft ze al aan in de afvalwijzer 

 Gemeente hoeft misschien niet nog meer te doen; er is een afvalwijzer waar het duidelijk in vermeld 

wordt. 

 Gemeente moet het laten scheiden 

 Gewoon, net als het rooster van vuilophalen informatie over scheiden verstrekken 

 Goed communiceren 

 Goed en toegankelijke informatie. 

 Goed informeren 

 Goede (en makkelijk vindbare) overzichtslijsten op de website van de gemeente. 

 Goede afvalwijzer 

 Goede afvalwijzer 

 Goede afvalwijzer maken. 

 Goede duidelijke afvalwijzer maken met waar en hoe je afval kan inleveren of aanbieden. nu heb je 
alleen de data wanneer ze de container enzo komen halen. 

 Goede en degelijke voorlichting dmv een brochure? 

 Goede en heldere voorlichting geven. 

 Goede en herhaalde voorlichting 

 Goede info en toezicht 

 Goede informatie 

 Goede informatie 

 GOEDE INFORMATIE AANLEVEREN, BIJVOORBEELD VIA EEN FOLDER 

 Goede informatie en instructie 

 Goede informatie geven 

 Goede informatie geven 

 Goede informatie op website 

 Goede informatie over afvalscheiden en voldoende plaatsen waar je iets naar toe kan brengen. 

 Goede informatie verstrekken, in de vorm van een brochure 

 Goede informatie via een folder zoals een afvalwijzer 

 Goede informatievoorziening (maar misschien is die er wel ;)) 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 GOEDE VOORLICHTING 

 Goede voorlichting 
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 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting  

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting bij de afvalwijzer 

 Goede voorlichting blijven geven 

 Goede voorlichting blijven geven en herhalen 

 Goede voorlichting en mogelijkheden om op te halen voor mensen die geen vervoer hebben 

 Goede voorlichting geven 

 Goede voorlichting geven. 

 Goede voorlichting is belangrijk.  

 Goede voorlichting met voorbeelden/beeldmateriaal 

 Goede voorlichting!!! 

 Goede voorlichting, bijvoorbeeld als bijlage bij de afvalwijzer 

 Goede voorlichting, symbolen 

 Goede voorlichting, vooral over gemengde producten 

 Goede voorlichting. Dit gebeurt al goed, maar kan natuurlijk altijd beter. 

 Goede website / folder met uitgebreide antwoorden op vragen, zeker de website. En op de website ook 
mogelijkheid geven om vragen te stellen waarvan de vraag nog niet in het overzicht staat. Ook een 

app zou kunnen. 

 Goede zeer uitgebreide afvalscheidenwijzer 

 Goeie informatieblad rond laten gaan waarop staat wat, waar in hoort 

 Graag zou ik zien dat ze plastic appart ophalen net als in andere gemeentes . Dat is de helft van onze 
container bijna 

 Gratis inleveren bij de gemeente  

 Gratis zelf storten 

 Grof vuil weer invoeren in bedum 

 Grotere opening in de glascontainer 

 Helderder jaarbericht over afval 

 Heldere afvalwijzer 

 Heldere eenduidige informatie over wat en waar. Op zijn minst provinciaal afgestemd, opdat het ook 

geloofwaardig is.  

 Heldere eenvoudige instructie A4 bijv. 

 Heldere voorlichting 

 Helderheid geven over wat waarbij moet. De afvalwijzer geeft dat onvoldoemde. 

 Het ligt bij de winkels,heeft de gemeente weinig invloed op.Meer glas 

 Het moet baten om hier mee bezig te zijn. Besparing van 200 naar 30 kilo afval is veel. hoe krijg je 

dat voor elkaar. het moet wel kunnen. en niet de huisbewoner met de kosten laten zitten. anders gaan 
mensen het dumpen 

 Iets uitgebreidere afvalwijzer 

 Ik bel zelf de gemeente, Milieustraat. Ze geven altijd antwoord, dus dat probleem ervaar ik niet zo. 

 Ik denk dat dat start met het onderwijzen op scholen. Verder kan ik contact met jullie opnemen, dus 
dat is prima. Misschien dat jullie ook wel een afvalwijzer hebben op de website. 

 Ik denk dat de gemeente wel genoeg doet, ik denk dat ik zelf meer moet uitzoeken. 

 Ik kijk wel eens op een afvalwijzer, die ooit door de gemeente is uitgegeven. Misschien zoiets 

opfrissen. (Misschien staat het ook online, maar daar heb ik niet gezocht) 

 Ik weet niet of het uit te leggen is 

 Ik wil zeker weten dat gescheiden afval ook gescheiden wordt verwerkt. 

 Ik zou dat niet goed weten 

 In de gemeente gids zou alles veel overzichtelijker moeten staan! Waar je met wat heen kunt. Ook op 

de website van de gemeente. 

 In de wiekslag publiceren hoe dat moet 

 In eigen woonplaats (voor mij in Winsum, moet voor klein chemisch afval naar Usquert!) zoveel 
mogelijk mogelijkheden bieden om te scheiden. Dus dicht bij huis. Dan is mijn bereidheid groter 

 In elke woonplaats alle mogelijkheden bieden om afval te scheiden. Een zichtbare plek waar je in kunt 

leveren en weg is de twijfel. 

 Info 

 Info 
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 Info avond geven. Lesstof op scholen daar begint het bij de opvoeding 

 Info en extra containers voor plastic, batterijen, blik 

 Info geven hoe alles ingeleverd moet worden  

 Info geven ieder jaar maar weer 

 Info uitbreiden op de afvalkaart? 

 Info verstrekken 

 Info verstrekken 

 Info? 

 Infofolder wat er met de afvalgebeurd. oorzaak en gevolg. meer bewust wording bij de mensen. 

 Informatie  

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie boekje  

 Informatie en meer mogelijkheden om afval te scheiden 

 Informatie en mogelijkheden om afval te brengen 

 Informatie erover sturen.  

 Informatie folders 

 Informatie geven 

 Informatie geven 

 Informatie geven d.m.v. bijv een flyer 

 Informatie geven en meer inlever punten 

 Informatie geven en niet in het regionale bokkeblad (is oud papier) 

 Informatie geven hoe, wat, waar 

 Informatie geven over alle soorten afval. 

 Informatie geven over welk afval waar naartoe moet. 

 Informatie hierover verspreiden en/of toegankelijker maken 

 Informatie op de site zetten. En dit (anders maar landelijk) promoten. 

 Informatie op de website 

 Informatie op de website zetten op een goed vindbare plaats 

 Informatie verschaffen over wat waar waneer gescheiden ingeleverd kan worden. En voorlichting 
geven op basisscholen want kinderen nemen de informatie mee naar huis. 

 Informatie verstekken over het scheiden van afval. Waar en wanneer dat kan. Welk afval in welke 
container mag etc.  

 Informatie verstrekken 

 Informatie verstrekken 

 Informatie verstrekken, ik heb het nu opgezocht in de afvalwijzer, dus eigenlijk doen jullie dat al. 

Afvalwijzer herhalend communiceren.  

 Informatie voorzien 

 Informatie waar je het afval kunt inleveren en dan ook open zijn avonds of in het weekend 

 Informatie wat waar in kan. 

 Informatie, 1x/jr zoals nu ook al gebeurt. 

 Informatie, duidelijke afvalwijzer. (Die is er eigenlijk al) 

 Informatiefolder 

 Informatiefolder uitreiken 

 Informatiefolders 

 Informatiekalender o.i.d. 

 Informeren 

 Informeren 

 Informeren ... middels afvalwijzer ?  

 Informeren dmv handzaam overzicht maken en op adressen laten thuisbezorgen 

 Informeren. Plastic gaat nu bij ons in de grijze container. Is dat juist? 

 Inleverplekken voor lege verfblikken in de buurt. Uithuizenof kantens 

 Inleverpunten creëeren  

 Inlichten via periodieke brochures, verzorgen van periodieke voorlichtingsavonden. 

 Inzamelen met een doel of laten zien wat ermee gebeurd 

 Inzamelpunten in elk dorp(je) en nog meer voorlichting geven 

 Is eigen bewustzijn, interesse in afvalscheiden tonen op eigen initiatief. 
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 Is eigenlijk al heel duidelijk 

 Is goed 

 Is wel duidelijk 

 Ja de een zegt dat vooraf scheiden beter is en de ander zegt dat achteraf scheiden beter is. 

 Ja en streven naar maximale verantwoordelijk bij de afvalaanleverende burger te houden / leggen 

 Ja uitleg hoe het afval verwerkt/ recycle wordt 

 Jaarlijks goede voorlichting bij de afvalrooster.( gebeurt toch grotendeels) 

 Kaart met instructies huis-aan-huis, instructie op de gemeentesite met mogelijkheid on-line vragen te 

stellen.,  

 Kleine metaal container 

 Laten weten wat wel in niet in de containers mag 

 Legenda? 

 Lijst aanbieden met wat waar in/heen moet.  

 Lijsten maken wat in welke container moet. 

 Lijsten sturen wat waar. 

 Lijstje maken met producten waar wat heen moet.  

 Lijstje waar iets in moet 

 Lijstje wat perse in de groene container mag en de rest in de grijze 

 Maak een mooie duidelijke en overzichtelijke afval kaart of app waar alles duidelijk en overzichtelijk op 
staat 

 Makkelijk op te zoeken informatie op de website en het op de afvalkalender steeds weer benadrukken. 

Informeren waar er in de gemeente producten en projecten zijn, verkregen met of door hergebruik 

 Makkelijk toegankelijke informatie 

 Me informeren hoe af te komen van boodschappen (gecombineerde materialen) verpakkings 

materiaal.  

 Mee eens 

 Meer informeren en mogelijkheden bieden 

 Meer afvalplaatsen voor bepaald restafval, zoals chemisch of elektrische apparatuur 

 Meer bakken plaatsen voor diverse soorten afval 

 Meer container  

 Meer containers aanbieden waar afval in kan; plastic, olie e.d. 

 Meer containers in dorp 

 Meer containers neerzetten waar afval in kan,bv een container voor metaal en plastic en oud papier 

 Meer containers plaatsen  

 Meer de burger informeren over wat er met het afval gaat gebeuren en hoe het verwerkt word 

 Meer dingen benoemen in folder 

 Meer duidelijkheid 

 Meer duidelijkheid wat waar in moet en meer punten waar je bepaalde afval in kunt leveren . 

 Meer gescheiden afval plekken maken (dus voor plastic ook een inleverpunt) 

 Meer gezamenlijke containers 

 Meer info 

 Meer info geven 

 Meer info op afvalwijzer 

 Meer info over de producten 

 Meer informatie  

 Meer informatie 

 Meer informatie en stimulatie 

 Meer informatie geven 

 Meer informatie geven 

 Meer informatie geven en op meer locaties containers plaatsen waar het gescheiden afval ingeleverd 

kan worden 

 Meer informatie geven waar je iets gescheiden in kunt leveren 

 Meer informatie verstrekken, bv waar laat ik mosselschelpen. graag een alfabetische lijst 

 Meer informatie, regelmatiger 

 Meer inlever punten 

 Meer inleverpunten en informatie punten 

 Meer inlichting geven 

 Meer invormatie  

 Meer inzamelcontainers voor bepaalde afvalstoffen 
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 Meer mogelijkheden aanbieden om het in de buurt dmv vuilcontainers te plaatsen. Is waarschijnlijk 

niet de beste oplossing. Niet extra containers aan huis. Daar is geen ruimte voor en geeft een zeer 
rommelig aanzien in een dicht bebouwde buurt. 

 Meer mogelijkheden bieden 

 Meer mogelijkheden bieden om afval gescheiden aan te leveren of in te leveren 

 Meer mogelijkheden bieden op meer plaatsen om het in te leveren 

 Meer mogelijkheden om het te scheiden. 

 Meer mogelijkheden om te scheiden 

 Meer mogelijkheden van gescheiden afval aanbieden. Bv plastic, textiel. 

 Meer mogelijkheid geven voor het scheiden van kartonnen drinkpakken en blikken om het te scheiden 

 Meer nieuws 

 Meer openheid 

 Meer plaatsen waar je spullen in kan leveren , zodat je het sneller in kan leveren .we hebben niet 

allemaal een grote schuur oid  

 Meer plekken om in te leveren 

 Meer punten om het afval te scheiden. 

 Meer scheidingsmogelijkheden 

 Meer soorten containers plaatsen 

 Meer transparantie 

 Meer verschillende bakken thuis en dat ze zeker 1 keer per maand worden leeggehaald voor batterijen 
,lege pakken van sappen vla enz. 

 Meer verzamelbakken voor bv sappakken of meer aanbied mogelijkheden om te scheiden 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting  

 MEER VOORLICHTING 

 Meer voorlichting, in de lokale krant of met een flyer huis aan huis verspreiden 

 Meer voorlichting.  

 Meer voorlichting. 

 Meer voorlichting; ruimere openingstijden milieustraat 

 Meerdere containers in gebruik nemen om afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden 

 Meerdere containers naast de glasbak plaatsen. Of gescheiden ophalen  

 Meerdere verschillende containers 

 Mensen daar over informeren 

 Mensen duidelijk maken wat wel en niet mag en waar eventueel ander afval kan worden afgegeven 

 Mensen informeren 

 Mensen informeren 

 Met flyers uitleg geven 

 Met folders aangeven  

 Met regelmaat informatie verstrekken in de diverse media. 

 Milieu app ( hoe scheid ik wat/waar) nog beter promoten 

 Mini milieu straten in elk dorp naast de bestaande glasbak. Er is bijna overal wel ruimte voor extra 
wegwerpcontainers.  

 Misschien adviezen op de ophaallijst van afval 

 Misschien een betere voorlichting  

 Misschien een goed overzicht dmv. een kaart of in weekblad. 

 Misschien een keer per jaar in een huis aan huis blad publiceren.  

 Misschien een openbare voorlichtingsavond à la die over de Blink destijds 

 Misschien een rode vuilnis voor plastic? 

 Misschien een soort afvalwijzer  

 Misschien nog meer duidelijkheid 

 Misschien nog wat meer informatie over afval en de manier waarop het verwerkt wordt 

 Misschien toelichten in een soort nieuwsbrief 

 Moeilijk 

 Mogelijkheid om afval in eigen dorp te brengen.Als iedereen naar Usqerd gaat/moet is ook 

milieuvervuilend. 
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 Mss op de home pagina zetten onder het mom de schoonste gemeente van Nederland?  

 Nascheiden 

 Niet alleen informatie op website, maar ook een duidelijk overzichtelijk schema op papier huis aan huis 
verspreiden. 

 Niet van toepassing 

 Niets 

 Niets 

 Niets voor mij 

 Niets, dat ligt aan mijzelf, ik moet zelf informatie opzoeken. 

 Niets, ik zoek zelf wel info 

 Niks 

 Nog beter informeren  

 Nog betere voorlichting 

 Nog duidelijk aangeven op de gemeente afvalwijzer 

 Nog duidelijker maken? Bijv op tv? 

 Nog eens duidelijke informatie hierover bieden (en ms moet ik beter zoeken). 

 Nog eens folder halverwege het jaar, hoe/ wat/ waar in te leveren. Het zal ongetwijfeld in de 
afvalkalender staan. Maar die raakt in vergetelheid. d 

 Nog meer richtlijnen 

 Nog meer voorlichting  

 Nog meer voorlichting 

 Nu staat er alleen een glasbak 

 Nvt de info is duidelijk. Soms bevat een product ook plastic, is het dan grijs of plastic.  

 Of de supermarkt het plastic gaat verminderen op groentes en andere dingen  

 Ook als je geen tuin hebt een groene container aanbieden 

 Ook voor plastic en blikjes  

 Op de afvalwijzer vermelden.  

 Op de afvalwijzer wellicht nog gedetailleerder aangeven waar wat heenkan. 

 Op de milieuwijzer vermelden wat waar in kan 

 Op de website zonder dat je eindeloosmoet zoeken 

 Op elke verpakkingen aangeven of het recyclebaar is en in welke bak dit zou moeten. Ongeacht of je 

zo'n bak hebt. Mensen kunnen dan bewust kiezen om dit wel of niet te scheiden 

 Op produkt/verpakking aangeven waar het heen moet 

 Ophalen 

 Opvang mogelijkheid voor plastik. B.V gemeentewerken een container of zo. Gemeente werken vaker 

open en meer bakken om je afval gescheiden in te leveren kosteloos. b.v. vlak glas en plastik. Ook 
voor chemisch afval betere openingstijden gemeente werken. 

 Overal laten weten op welke website je duidelijk kunt vinden waar wat. Op de glasbakken, 

kledingcontainers, vuilniswagens, oudpapiercontainers, prullenbakken langs de wegen etc. Gewoon 
erin rammen die website. Heeft niemand meer een excuus. 

 Overzicht geven op een website, deze website promoten 

 Overzicht maken waar precies je alles in kan leveren, dit ook op de hangen in supermarkten  

 Overzichtelijk maken via overzicht 

 Overzichtelijke lijst maken 

 Overzichtelijke voorlichting 

 Pakkenbak terug en winkeliers aanspreken minder nog beter geen plastic meer .  

 Per potje lijst maken of criterium aangeven 

 Per soort aangeven waar het heen moet (gemeentegids) evt container plaatsen 

 Periodieke informatie maakt de gebruiker misschien bewuster 

 Plaatsen om het aan te bieden 

 Plaatsen plastic verzamelpunt 

 Plastic 

 Plastic afval containers 

 Plastic apart 

 Plastic apart ophalen 

 Plastic en blik 

 Plastic en blik apart 

 Plastic verbieden 

 Plastic verpakking apart laten ophalen; nu altijd in de grijze container 

 Plastic,aparte bakken 
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 Plastik en glas blik groente afval en papier eens per week gratis aantebieden net als in de gemeente 

marum  

 Positieve campagne, eenvoudig maar inzichtelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het plastic dat om 

vleesverpakking zit en ik weggooi via een vuilniszak in de grijze container? Ik weet het niet. 

 Poster maken waar wat in moet 

 Posters maken 

 Publicatie in de huis aan huisbladen 

 Reclame spotje 

 Regelmatig een artikel over schrijven, zodat je denkt oja, daar moet dat heen.  

 Richtlijnen en duidelijkheid 

 Ruimere openingstijden of inzamelingspunt voor bij supermarkt voor klein huishoudelijkafval bijv 

pakken. 

 Schrijf een duidelijk stukje in de jaarlijkse brochure. Naast de glasbak en de kledingbak (wel 
regelmatig legen....... in Zuidwolde een hele tijd niet) een bak voor plastic? 

 Soms 

 Soort afvaloverzicht, gedetailleerd 

 Soort harde kaart met bondig concrete info. 

 Soort van product wijzer maken 

 Staat al duidelijk in de folder , dus Niks aandoen 

 Stevige brochure met wat waar heen moet glas, papier, gft, batterijen, verf etc. Zo eentje die je 

bewaart op de koelkast ;-) 

 Sticker die op de container kan met uitleg van de verschillende producten in de containers. Deze kun 
je dan op de container plakken 

 Stickers met nog meer voorbeelden erop. 

 Stickers op de afvalcontainers die bij huis staan wat er in mag en wat niet en waar het anders heen 

moet 

 Stickers op de container wat er wel in mag 

 Stickers voor op container wat er wel en niet in mag. 

 Stikker op container wat er wel en niet in mag 

 Stikkers uitdelen met wat er in een bak zou moeten 

 Supermarkten reguleren of aanmatigen minder gemengde verpakkingen te kopen 

 Toegankelijke info op website + duidelijker afvalwijzer 

 Transparantie over de verwerking van het afval. 

 Transparantie wat betreft afvalverwerking 

 Uiteraard 

 Uitgebreide afvalinzamelingslijst + vermelden waar en wanneer het kan worden ingeleverd. 

 Uitgebreide afvalwijzer 

 Uitgebreide folder uitgeven met wat er gescheiden aangeboden kan worden! 

 Uitgebreidere informatie waar wat in moet 

 Vaker een afvalwijzer in de bus  

 Vaker en kosteloos grof vuil ophalen en duidelijk aangeven wanneer dit gebeurt 

 Verspreid een folder of vermeld het op de gemeentewebsite 

 Vertellen wat er met afval gebeurd 

 Vertellen wat waar in moet, bijv. spiegel 

 Via de afvalwijzer wordt het goed aangegeven. 

 Via de website aangeven 

 Voor mij persoonlijk weet ik dat niet goed. Folders met geschreven teksten kan ik niet goed tot me 

nemen, radio-en tv-spotjes ontgaan me omdat ik zelden kijk/luister. En voorlichtingsbijeenkomsten 
kan ik niet bezoeken ivm mijn gezondheid. Lastig dus. Er zou al iemand persoonlijk met mij de hele 

lijst moeten komen doorspreken. 

 Voorlichten 

 Voorlichten 

 Voorlichten 

 VOORLICHTEN, MOGELIJKHEDEN CREEREN, BELONEN, BELASTEN 

 Voorlichtig 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 VOORLICHTING 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 
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 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting  

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 VOORLICHTING 

 Voorlichting  

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting / folders, meer bakken aan huis, bv een voor kattengrit (op aanvraag) 

 Voorlichting bij gemeentenieuws 

 Voorlichting bijzonder afval zoals verfresten, oplosmiddelen, keukenolien e.d. 

 Voorlichting doormiddel van een brief in de bus (deze gaat nadien uiteraard bij het oud papier ;-) )  

 Voorlichting en aanbieden vN een kleine container die minder kost als die wordt opgehaald.  

 Voorlichting en goede website 

 Voorlichting en meer afvalpunten 

 Voorlichting en meer inleverpunten regelen. 

 Voorlichting en mogelijkheden bieden 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven dit folder 

 Voorlichting geven en nog beter specificeren 

 Voorlichting geven over wat waar in moet 

 Voorlichting in de bokkeblaadjes en tonen van goede voorbeelden (o.a. resultaten van scheiding aan 

de bron) 

 Voorlichting is natuurlijk belangrijk. Bij twijfel zou er een deskundig aanspreekpunt moeten zijn, waar 
je niet wordt afgescheept. 

 Voorlichting met beeld 

 Voorlichting over het belang van het scheiden van afval 

 Voorlichting over verwerking en nuttige output; organiseer excursies, video's op een speciale website. 

 Voorlichting over wat er met welk afval gebeurd en hoe dit wordt hergebruikt. 

 Voorlichting via de media (Wiekslag, Noorderkrant). 

 Voorlichting, meer afvalpunten 

 Voorlichting, regelmatige berichten over het onderwerp 

 Voorlichting, trainen van burgers 

 Voorlichting..  

 Voorlichting duidelijke stickers op container met overzichtslijst 

 Voorlichtingsfolders die je er gemakkelijk even op na kunt slaan. 

 We krijgen elk jaar een afvalwijzer, zet daarop waar wat in mag of waar we het kunnen vinden 
(locaties) 

 Weet eigenlijk niet. De gemeente Winsum had al een afvalwijzer waar precies opstaat wat waar in 

moet maar misschien is vaker aandacht schenken aan afvalscheiden een idee?  

 WEET IK NIET MISSCHIEN GOEDE VOORLICHTING. 

 Wekelijks ledigen groene container, vooral in de zomermaanden. 

 Wellicht een formulier maken waarin staat wat waar ingeleverd kan worden; dat is er nu ook wel 

alleen deze wordt vaak in het begin van het jaar uitgedeeld en uiteindelijk beland die bij het oud 
papier. Wellicht op de site van de gemeente een formulier of iets dergelijks. 

 Wellicht promotie 
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 Wij zijn recent in Bedum komen wonen en hebben geen informatiegids of afval kalender gekregen.  

 Wijzen op websites waar we het kunnen opzoeken. fabrikanten stimuleren om altijd op verpakkingen 
te zetten welke soort afval het is. 

 Wordt voldoende voorlichting gegeven 

 Zeker door mensen te mailen of reclame via tv/radio 

 Zelf meer faciliteiten moeten creëren. 

 Zet het op de website 

 Zichtbaar maken dat dit gebeurd. 

 Zie 3e vraag info bij aanschaf geven 

 Zo gedetailleerd mogelijk aangeven in afvalwijzer 

 Zo min mogelijk container en regels hier omtrent maken, duidelijk zijn. Grijs container,gft afval en 
overig weer bij de winkel inleveren,aanbieden 

 Zorgen dat er een milieu boer komt die zowel, glas, vodden, papier, sappakken, electrische apparaten, 

blik en plastic ophaalt.Dit ook communiceert naar de bewoners van de gemeente 

 Zorgen dat ik vaker, gratis en dichter bij huis spullen kan inleveren. Beter nog ga weer maandelijks 

grof vuil inzamelen goed voor recirculatie (sneupers die het ergens voor kunnen gebruiken) en men zal 
trouwer afval scheiden. Nu verdwijnt het vaak in de grijze container. 

 Zorgen dat we niet zoveel afval krijgen 

 Zorgen voor 3 soorten containers, waarvan groene- en oranjecontainers gratis worden geledigd (gem. 

Tynaarlo 

 Zorgen voor een aparte bak voor plastic en / of oudpapier bak 

 Zorgen voor inzamelplaatsen voor plastic en sap pakken.  

 Zou het op moment niet weten. 

 Zoveel mogelijk voorlichting met voorbeelden erbij 

het (nog) duidelijker wordt hoe mensen afval kunnen scheiden? 

 .Het ligt niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de mensen. Het is vaak ook een kwestie van willen 

 1 plek voor karton, glas, kleding, batterijen, plastic (meest voorkomende afval) bij elkaar in uithuizen. 

Niet dat ik naar 4 verschillende plekken moet dan denk ik gauw laat maar.  

 2 containers zijn genoeg 

 Aanbellen en advies voor de persoonlijke situatie geven. Leren jullie ook vast van waar mensen 
tegenaan lopen. 

 Aanbieden van containers voor plastic en sappakken 

 Aangeven 

 Aangeven in krant of jaarlijkse afvalkalender waar het heen kan worden gebracht. Suggestie om 
reclame te maken voor textiel en luierafval. Ik wist eerder ook niet waar het inzamelpunt was. 

 Aangeven op de containers 

 Aangeven waar bijvoorbeeld plastic en kunststofflessen en verpakkingen heenmoeten. 

 Aangeven waar men afval kan scheiden in de gemeente 

 Aangeven wat gescheiden ingeleverd kan worden en waar dat kan en wanneer 

 Aangeven wat wel/ niet en warom belangrijk 

 Aangezien wij veel afval inleveren. zoals beweerd wordt v.w.b. de kilogrammen. Dumpen we niets 
illegaal en wordt en is de gemeente een schone gemeente zonder zwerf afval. Zodra men het gaat 

beprijzen zal er ook minder zwerf afval in de huis tuin en keuken container verdwijnen en zal er 
waarschijnlijk meer illegaal gedumpt gaan worden. 

 Actief houden, niet bij eenmalige actie. 

 Actieve voorlichting is altijd zinvol en effectief.Ms ere ook op wijzen dat mensen groen afval zelf 

kunnen composteren. Goed voor de tuin en minder gedoe met containers. 

 Adverteren en een heldere afvalwijzer; dit kost minder dan verspillende festivals!! Inwoners willen zien 

dat er iets nuttigs en zinnigs met hun belastinggeld wordt gedaan. 

 Afbeeldingen gebruiken ipv tekst 

 Afspraken maken met winkeliers om te komen tot minder plastic verpakkingen 

 Afval duurder maken en tegelijkertijd meer algemene verzamelcontainers plaatsen. 

 Afval wijzer duidelijker maken met plaatjes/symbolen, afval punt Usquert ook op zaterdagen of 

avonden open voor mensen die door de weeks werken. 

 Afvalkalender 

 Afvalscheiding is al volstrekt helder 

 Afvalschema's 

 Afvalstraten dicht bij de mensen thuis creëren. Dat ik vanuit Bedum mijn afval naar Groningen moet 

slepen vind ik te belachelijk voor woorden.  

 AFVALWIJZER DETAILLEREN EN AANGEVEN WAT ER MET AFVALSOORTEN GEBEURT 
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 Afvalwijzer van de gemeente 

 Alle glas-, batterijen- lampen-, enz.containers op een plek in het dorp, zodat duidelijke en makkelijk is 
hoe te scheiden 

 Alles goed vermelden qua afval. 

 Als er betere faciliteiten komen, dan daar ook over communiceren naar de inwoners. 

 Als er oplossingen worden geboden is alles ook duidelijker 

 Altijd goed om duidelijk te zijn transparant 

 Ander systeem hanteren. En kiloprijs fors duurder maken en vast recht eraf van de container. In 
dorpskernen ondergrondse metaalcontainers plaatsen voor alle blikverpakkingen, daarnaast een 

plasticcontainer. Mensen die dan niet scheiden, moeten de volle mep betalen bij het aanbieden van 
hun container.  

 Aparte container plastic en papieren bv blik metaal 

 Aparte flyer huis aan huis leveren waarin duidelijk staat waar en hoe ze hun afval kwijt kunnen zonder 

al te veel hoge kosten 

 Aparte inzameling plek organiseren waar mensen hun plastic in kunnen leveren. Het initiatief op 
metaal en papier in te zamelen is er reeds. Nu nog voor de andere afvalstromen. 

 Appje 

 Aub niet nog meer containers, de nascheiding is een prima systeem. 

 B.v. plastic apart 

 Bakken en (kleding) zakken aanleveren 

 Bakken vergroten 

 Beboet niet scheiden van afval 

 Bedenk Zelt de oplossing 

 Begin bij kinderen. Lesmateriaal op school. Kinderen kunnen hun ouders weer bewust maken 

 Begin met een duidelijk website van de gemeente. Als moderne mensen info zoeken dat ze dan ook 

makkelijk accurate info kunnen vinden.  

 Behalve gewoon afval alles naar de millieustraat 

 Bericht met instructies 

 Berichten op hogelandnieuws 

 Beschikbaar stellen composteer tonnen, regentonnen en inzamelpunten 

 Beter aangeven 

 Beter en gemakkelijker!!!!! (in Jip en Janneke taal) info aan te leveren. 

 Betere folder over chemisch afval  

 Betere info verschaffen 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting 

 Betere voorlichting en beslist niet dwingend optreden 

 Betere voorlichting en ook wat er met het afval gebeurt. 

 Betere voorlichting geven wat er in onze gemeente van ze verwacht wordt qua afvalscheiding. Dit 

verschilt per gemeente. Ook nieuwe inwoners hierover goed informeren. Belangrijk is om duidelijk te 
maken wat het proces is van afvalverwerking in onze gemeente. Hoe wordt achteraf het afval 

gescheiden. Wat wordt er mee gedaan? Hergebruikt? Verbrand? Voordelen van nascheiding in plaats 
van scheiding bij de bron.  

 Bewegwijzering naar inleverpunten 

 Bewustwording 

 Bewustwording creëren.  

 Bied mogelijkheden aan waar en hoe je gescheiden afval kunt afgeven, en vraag daar dan geen 
vergoeding voor! 

 Bij de mensen thuis langsgaan en in gesprek gaan 

 Bij Gemeentenieuws in de Noorderkrant aandacht aannbesteden. 

 Bij herhaling er op terug komen, maar niet met belerend en met het vingertje. Naar mijn idee worden 
we al voldoende om de oren geslagen met verwijten en beschuldigingen voor wat we allemaal fout 

doen m.b.t. duurzaamheid, klimaat enz. 

 Bij mijn weten doet de gemeente aan nascheiding 

 Bijeenkomsten  

 Blijven herhalen hoe belangrijk dat is 

 Blijven informeren 

 Blijven publiceren, leuke verhalen, herhalen van alle mogelijkheden via streekkrantjes/dorpsbladen 

bijv. En dan mensen uit je eigen omgeving hun verhaal laten vertellen. Luiers apart inzamelen bijv. 

nog veel duidelijker maken op de plek die daarvoor geschikt is. 
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 Blik container en een container voor Petflessen plaatsen bij winkels. Nog beter statiegeld invoeren! 

 Blik en plastic apart inzamelen 

 Boodschap en voorlichting blijven herhalen. Nieuwe inwoners wijzen op de regelingen en 
mogelijkheden in de nieuwe woonplaats/directe regio, bijvoorbeeld waar oud papier naar toe gebracht 

kan worden. Meer inzamelplekken KCA of toch weer een KCA-kar laten rijden? Om een kapot 
elektrisch apparaat in te kunnen leveren, moeten wen 15 minuten met de auto rijden. Om regelmatig 

Oud-papier weg te kunnen brengen moeten we 10 minuten met de auto rijden, of 1 keer per 2 
maanden staat een papiercontainer in ons dorp, waarvan de opbrengst voor het dorpshuis is. Dat is 

echter te weinig. 

 Bordjes bij afvalbakken 

 Brief 

 Campagne 

 Campagne starten en mensen voorlichten. 

 Campagne, folderen 

 Campagne, goede voorlichting geven over o.a. hoe en waarom in bijv. plaatselijke kranten. 

 Campagnes voeren 

 Communicatie 

 Communicatie, communiceren..... 

 Communiceren 

 Container voor gescheiden plastic 

 Container voor papier en plasic en sappakken en de vuilstort kwa prijs aantrekkelijker maken. 

 Container voor plastic aanbieden 

 Containers neerzetten 

 Containers plaatsen voor melk en SAP pakken.  

 Containers voor papier en plastic 

 Containers voor Plastic, blik, papier of ophaaldienst daarvoor regelen  

 Contaners voor plactic meer plasbakken  

 Daar voorlichting over geven. 

 Dan wordt het wel makkelijker als voor ieder product een container of e.d. Hebt 

 Dat er meer soorten afvalcontainers/ Bakken/ recyclebare afvalzakken komen... 

 Dat er op de plek van verkoop ook informatie is over waar je het kunt inleveren of weggooien. 
Bijvoorbeeld als je verf koopt dat er of op het product of op de schap staat waar je het na gebruik 

weer kunt inleveren. 

 Dat je het plastic ook in de afvalstraat kan brengen 

 Dat kan alleen als het opgelegd wordt en gecontroleerd  

 Dat scheiden van afval heeft vooral met motivatie te maken. 

 Dat weet ik niet 

 Dat weet ik niet, ik kan niet spreken voor andere mensen. 

 De afvalwijzer duidelijker/belangrijker maken 

 De afvalwijzer huis-aan-huis blijven bezorgen in plaats van via de computer, zodat hij op het prikbord 
kan. 

 De afvalwijzer is best duidelijk. Ook afvalwijzers ophangen in scholen en supermarkten? 

 De afvalwijzer van de Gemeente wordt verspreid maar mist een blad (1 A4'tje moet genoeg zijn) om 

kort aan te geven wat ermee gebeurt.  

 DE BEREIDHEID VERHOGEN. 

 De gemeentelijke prullenbakken vaker ledigen 

 De gevolgen van niet scheiden en de voordelen van wel scheiden uitleggen. 

 De groene container kostenloos legen 

 De informatie over het afval scheiden kan veel beter. 

 De inzamelpunten van bijv glascontainers duidelijker aangeven. 

 De jaarlijkse afvalwijzer duidelijker maken. Wat wordt gescheiden wat wordt hergebruikt? 

 De jaarlijkse afvalwijzer geeft al voldoende inzicht in wat de mogelijkheden zijn, maar het is naar mijn 
idee gemakzucht van de mensen om het afval niet goed te scheiden. 

 De mensen moeten hier zelf van bewust zijn. 

 De mogelijkheid aanbieden 

 De mogelijkheid bieden dat het afghaald word van huis of in je eigen dorp weg kan brengen op de fiets 
of lopen  

 De signing moet beter het moet voor een blind paard te vinden zijn. Alleen de mensen die er bewust 

mee bezig zijn kunnen alles of althans bijna alles vinden. 

 De tijd voor nemen  

 De zekerheid geven dat gescheiden afval ook zodanig verwerkt wordt. Voorbeeld door werkzaamheden 
in de straat kon de grijze containers niet geleegd worden. Deze werden 4 dagen later, na overleg met 
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de gemeente, geleegd te samen met de groene container door dezelfde wagen. Voor buurtbewoners 
een bewijs dat het allemaal niet uitmaakt wat je doet!  

 Diftar 

 Diftar invoeren, het principe de vervuiler betaalt. Op festivals gebruik eenmalig gebruikt plastic 

uitfaseren en beter op toezien, zwerfvuil dumpers aanpakken. 

 Dit hoeft niet met goede afvalscheiding na inzamelen 

 Dit in dezelfde flyer/folder zetten 

 Dit is vgs duidelijk genoeg 

 Dit laten zien en promoten 

 Dmv reclame/flyers 

 Doen al genoeg 

 Doen al genoeg 

 Door afval apart op te halen 

 Door de informatie direct zichtbaar op de containers te plaatsen en niet alleen op een foldertje. 

 Door die bakken te plaatsen + informatie in de Ainrommer. 

 DOOR ER EEN KAART/FLYER VAN TE MAKEN WAAR WELK AFVAL NAARTOE MOET 

 Door juiste info via de media of brochure met plaatjes 

 Door op de verpakkingen aan te geven in welke container dit moet  

 Door uniform te gaan werken door heel Nederland. Op een gangbare manier en duidelijk te 
communiceren wat waar in moet. Voor ons zou een pdf document op alle communicatie middelen van 

de gemeente voldoende zijn om het te kunnen raadplegen. Voor bewoners die niet met een digitaal 

communicatiemiddel overweg kunnen dat ze in bijvoorbeeld een X aantal winkels en het gemeentehuis 
een papieren exemplaar kunnen ophalen. 

 Door voorbeelden te laten zien hoe het wel moet 

 Door voorlichting  

 Duidelijk aangeven waar een bepaald afval ingeleverd/gestort kan worden.  

 Duidelijk aangeven wat je waar kunt inleveren 

 Duidelijk borden bij de afvalverzamelpunten bijvoorbeeld bij de glasbakken. Communicatie van de 

gemeente per email of via mijnoverheid, daardoor heb ik minder papier en hoef ik geen mappen te 
kopen om het in te bewaren. 

 Duidelijk communiceren.  

 Duidelijk genoeg 

 Duidelijk gescheiden inzameling, eenduidige voorlichting 

 Duidelijk maken dat het niet meer hoeft nascheiden en verbranden! 

 Duidelijk maken dat nascheding van plastic en blik, zoals het nu is in Bedum heel goed werkt. Niet 
apart gaan ophalen!! 

 Duidelijk maken wat er gedaan wordt met het afval 

 Duidelijk overzicht en de voorzieningen ervoor 

 Duidelijk overzicht geven waar welk afval heen kan 

 Duidelijk scheidingsschema opstellen met inlever mogelijkheden 

 Duidelijk te maken waar straatafval van bijvoorbeeld toeristen naar toe kan. En wat te doen met 
oudere mensen die nu gebruik maken van onze container omdat ze maar een klein zakje per twee 

weken aan afval produceren, moeten die opeens een hele bak gaan afnemen, we maken hier 
gezamenlijk gebruik van de bakken, en zorgen bijvoorbeeld dat niets door de riolering wordt gespoeld. 

Met een krampachtig beleid als deze doelstelling veroorzaak je zwerfafval, dumpingen en een 
vervuiling van het rioolstelsel 

 Duidelijk vermelden op omrinlijst van ophaaldata 

 Duidelijk zichtbare informatie op afvalcontainers of bij supermarkten  

 Duidelijke afvalwijzer 

 Duidelijke doorgeven waar alle afval in kan. desnoods een sticker boven op de deksel van de grijze/ 

groene bak plakken met dit mag hier in, dit mag hier niet in. 

 Duidelijke en goede informatie blijven geven, ook in de toekomst 

 Duidelijke folder met plaats containers glas/ kleding enz per dorp 

 Duidelijke folder verspreiden, 1x in de zoveel tijd op facebook plaatsen.  

 Duidelijke info 

 Duidelijke info folders maken 

 Duidelijke info geven 

 Duidelijke informatie brief 

 Duidelijke informatie verstrekken.  

 Duidelijke lijsten wat waar in 

 Duidelijke plekken, meer verschillende soorten afval op 1 plek kunnen inleveren, meer verschillende 

soorten afval überhaupt KUNNEN inleveren, een soort milieustraat 
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 Duidelijke posters in de openbare ruimte met voorbeelden. Maaltijd bereiden vlees, aardappelen, 

groente. Plastic verpakking vlees bij plastic, aardappelschillen en groenteafval in groene container, 
papieren zak van groenteboer hergebruiken.  

 Duidelijker aangeven 

 Duidelijker afval scheiden betekent vooral minder mogelijkheden om afval te kunnen inleveren. Vaak 
is dit helemaal niet mogelijk door alle plastic verpakkingen. Eigenlijk moet aan die kant worden 

begonnen in plaats van bij de koper te beginnen. ]In ieder geval hoop ik dat de mogelijkheden van 
groenafval (vooral tuinresten) niet wordt verminderd. Een grote tuin brengt afval met zich mee. 

 Duidelijker en bakken neerzetten waar het in kan. 

 Duidelijkere jaarfolder 

 Duidelijkheid hierover geven 

 Duiderlijke informatie 

 Educatie en voorlichting. Ook ervoor zorgen dat afval oprapen op straat net zo belangrijk is as 
stofzuigen thuis. 

 Een afvalscheider lijst 

 Een Afvalwijzer 

 Een afvalwijzer rondsturen. Dus blijven informeren. 

 Een aparte folder huis aan huis 

 Een aparte plastic container 

 Een boete geven voor verkeerde afval in container 

 Een brief sturen met mogelijke manieren. 

 Een chemische fvalbak verstrekken en die frequent legen 

 Een duidelijke afval wijzer maken met een duidelijke toelichting. 

 Een duidelijke kaart maken waar welk soort afval heen moet 

 Een duidelijke website met voorbeelden over afval scheiden. (geen boekjes, waar laat je het?/zooi) 

 Een extra container voor bijvoorbeeld plastic of drinkpakken 

 Een foldertje meegeven met hoe&waar, tegelijk met het jaaroverzicht waar de ophaaldagen in staan.  

 Een goed systeem bedenken of nascheiding en niet meer bakken oid bij mensen thuis neerzetten 

 Een goede lijst aanleveren met wat moet waarin/waarheen 

 Een goede voorlichting.  

 Een informatiefolder 

 Een lijst maken waar op het staat...hang je dan in de schuur of zo,,, bij twijfel kun je er op kijken. 

 Een lijst maken. 

 Een milieustraat te maken, waar textiel, glas en oudpapiercontainers staan 

 Een mooi informatief filmpje(met humor) maken waar ook in verteld wordt wat er met elk soort afval 

gebeurd. En ook wat er gebeurd wanneer het niet gescheiden wordt. Een filmpje wat regelmatig op tv 
noord te zien zal zijn je kan dat ook met andere gemeentes samenwerken. 

 Een online omgeving (onderdeel van de gem. website?) waar is te vinden hoe en waarom, inclusief 
doelen en resultaten (grafische weergave) Duidelijk vindbaar, fancy, met minimaal wekelijks iets 

nieuws over afval en duurzaamheid in relatie tot de gemeentelijke regio. 

 Een overzicht maken van wat er in welke container moet  

 Een overzicht van wat je waar moet scheiden.  

 Een overzichtelijke poster uitreiken samen met de afvalkalender. In Jip en Janneke taal met plaatjes, 
zodat het ook voor kinderen duidelijker wordt. 

 Een plan maken waarin alles apart kan worden ingeleverd. iedereen zich er aan laten houden dmv 

beloning ? Folder maken over wat er met ons afval gebeurt en waar wat ingeleverd kan worden? 

 Een soort afvalwijzer leveren die je bijvoorbeeld op de prullebak kan plakken 

 Een sticker op de containers wat er wel en wet er niet in mag . 

 Een verzamelpunt in het dorp 

 Een website met welke afval waar heen moet, geen folder dat is weer meer afval. 

 Een wijzer maken 

 Eerlijke voorlichting geven - gegevens CBS gebruiken .Iedereen kan op internet controleren dat uw 
cijfers er ver naast zitten . Hieruit blijkt dat wij zeker niet de grootste vervuilers zijn. 

 En waar je het kunt inleveren 

 Er zijn gemeenten waar ook plastic wordt gescheiden, dit gebeurt bij ons nog niet. 

 Ervoor te zorgen dat inwoners voor de meeste soorten afval een verwijderingsmogelijkheid hebben. 

we hebben nu meestal grijs en groene container. 

 Evenals nu een duidelijke afvalwijzer te leveren 

 Eventueel een brochure 

 Eventueel meerdere containers of stickers op containers, duidelijke flyer waarop staat waar wat kan 

ingeleverd worden 
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 Eventueel met kleurcode's op de verpakkingen werken waaraan te zien is waar het in gegooid moet 

worden. 

 Extra container voor plasticafval 

 Extra containers - Blik, sapverpakkingen en plastic 

 Extra containers aanbieden of zoals in gemeente Westerkwartier 

 Extra informatie  

 Extra mogelijkheden aanbieden ? extra container ? 

 Fabrikant aanpakken die deze troep fabriceert 

 Facebook/krant. Al vind ik dat daar de laatste tijd al meer voor wordt gepromoot (facebook, krant lees 
ik niet zo vaak). 

 Filmpje of podcast op internet 

 Financieel aantrekkelijk maken om te scheiden (dan zijn mensen bereid om het goed op te zoeken/te 

doen) 

 Flyer met voorbeelden van afval tot welke groep het behoord. 

 Flyer/ uitleg 

 Flyers 

 Flyers via de post 

 Folder 

 Folder 

 Folder maken 

 Folder maken 

 Folder met mogelijkheden rondsturen 

 Folder met uitleg maken hoe je het best kunt gaan scheiden, daarbij laten zien wat er met het 
gescheiden afval gebeurt en wat ze er van kunnen/gaan maken. 

 Folder uitreiken 

 Folders in de deur 

 Folders uitdelen huis aan huis. Meer de mensen bewust laten worden. 

 Folders verspreiden, sociale media gebruiken. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat je 
afval kan scheiden, maar er gewoon weinig moeite voor willen doen. Er zit geen consequentie aan het 

niet scheiden van afval. 

 Folders verspreiden. 

 Folders versturen 

 Geef duidelijk voorlichting aan de inwoners over wat er gescheiden ingezameld moet worden en waar 

dat kan. Doe de voorlichting zoveel mogelijk digitaal (via mail) en niet op papier. 

 Geef mensen (waar mogelijk) een compostbak 

 Geen 

 Geen idee, het is een kwestie van verstand hebben van en willen, scheiden aan de bron is niet de 

enige methode, overal in het land gaat het anders, er zijn prima scheidingsmethoden 

 Geen idee. Ik denk dat mensen die weinig afval scheiden en zeggen dat ze geen idee hebben hoe dat 
moet, nog nooit moeite gedaan hebben om er op te letten.  

 Geen onzin brieven versturen 

 Gelegenheden bieden tot meer afvalscheiding. Niet in boetes en verhogen van kosten denken maar de 

omgeving en stimuleren van gedragsverandering stimuleren en belonen  

 Gerichte containers verschaffen 

 Gescheiden ophalen van soorten afval. vaak informeren. 

 Gevarieerde inleverpunten 

 Goed communiceren en uitleggen 

 Goed in kaart brengen wat de gemeente bied om afval te kunnen scheiden en waar je het heen kan 

brengen, en dit huis aan huis bezorgen. 

 Goede informatie 

 Goede informatie en instructie 

 Goede informatie op website 

 Goede milieubewuste voorlichting en praktische informatie over hergebruik en toepassingen. 

 Goede voorbeeld geven en elkaar erop aanspreken 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting  

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 
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 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting geven 

 Goede voorlichting geven. Daarnaast in RUIME mate mogelijkheden geven om het gescheiden afval 
weg te brengen/af te laten halen. 

 Goede voorlichting over de opbrengsten/voordelen. 

 Goede voorlichting van de gemeente  

 Goede voorlichting, extra container voor plastic afval en drankkartons 

 Goede voorlichting. 

 Goede voorzieningen 

 Goedkoper maken 

 Grofvuil 

 Grofvuil, tuinafval ed ophalen 

 Grote sticker op container wat er wel of niet in mag. 

 Helder maken hoe de afval stroom is 

 Herkenbaarheid bevorderen van mogelijkheden  

 Het aanbieden zoal in de gemeeente Zuidhorn ook wordt gedaan 

 Het aanstellen van afvalcoaches. 

 Het afval festival was een goeie manier, maar misschien kan er ook al bij aanschaf nog meer aandacht 
aan worden geschonken, b.v. Minder piepschuim verpakkingen 

 Het begint bij de producenten. Zij kunnen anders verpakken zowel in kwantiteit als in soort. Als 
bijvoorbeeld sinaasappelsap in fles of in pak zit, dan kies ik fles. 

 Het belang ervan op een positieve manier benadrukken, laten zien hoe het dit jaar gaat tov andere 

jaren. 

 Het geldelijk voordeel benadrukken. 

 Het heeft met bewustwording en instelling/motivatie te maken. Tsja, hoe verander je dat.... 
Campagnes zoals die mbt roken worden gevoerd? 

 Het is allemaal al duidelijk, alleen de mensheid is gemakzuchtig in gesteld 

 Het makkelijker maken in elk dorp een centraal inzamelpunt 

 Het ophalen overlaten aan een commercieel bedrijf 

 Het prima zo 

 Hierover informeren 

 Huis aan huis folder 

 Huis aan huis informatie 

 Iedereen weet het wel 

 Ik ben vroeger wel eens op een open dag op de vuilstort in Usquert geweest, was erg interessant. Iets 

dergelijks jaarlijks aanbieden? 

 Ik denk dat het van belang is dat mensen weten hoe hun afval verwerkt wordt (wat kost de meeste 
inspanning in het proces en hoe kan dat verbeterd worden) en ook wat de mensen er zelf aan kunnen 

doen om het vervolgens zo geschikt mogelijk aan te bieden.  

 Ik denk dat mensen dat wel weten 

 Ik denk duidelijker aan geven van wat er gescheiden aangeboden kan worden. 

 Ik denk niet dat dit per gemeente moet, maar zeker op landelijk niveau. Wel kan de gemeente op haar 

website daar aandacht aan kunnen besteden. 

 Ik denk zelf dat dit wel duidelijk is 

 Ik spaar b.v. doppen van flessen voor blinde geleiden honden. Hier kan de gemeente ook op inhaken. 

 Ik vind 2 containers al meer dan genoeg. Gemeente kan er zelf ook iets aan doen door pakjes en 

blikjes van statiegeld te voorzien. Dit doen ze in andere landen al meer dan 25 jaar. Een EU!!! 

 Ik vind het prima zo 

 Ik vind het zelf al heel duidelijk! Mensen moeten zich erin verdiepen, maar hoe je dat voor elkaar moet 
krijgen in deze jachtige maatschappij... 

 Ik weet hoe het moet, maar ik houd niet van rommel, om verf ed te verzamelen en dan op te zoeken 

waar ik het moet laten is mij te veel werk.  

 Ik zou plastic en zuivelpakken best willen scheiden, maar jullie halen dat er uit? 

 In afvalwijzer uitleggen 

 In bovenstaande dit duidelijk vermelden 

 In de afvalwijzer duidelijk aangeven wat in de groene container mag. 

 In de gemeentegids of op internet zetten 
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 In een filmpje een dag uit het leven van een burger langs lopen en laten zien hoe je zoveel mogelijk 

afval scheidt.  

 In het tuinseizoen iedere week de groene container legen? Als wij geen ruimte hebben gooien we het 

in de grijze container 

 In ieder geval moet de gemeente er zorg voor dragen, dat het voor niemand aantrekkelijk wordt om 
afval te dumpen. Als er bijvoorbeeld per kilo betaald moet worden, hebben mensen met baby's of juist 

de oudere mensen die incontinentiemateriaal moeten gebruiken pech. Volle luiers wegen er flink in en 
ik zou het niet terecht vinden om juist ouderen met nóg meer kosten op te zadelen. Iemand opperde 

dat het goed zou zijn om subsidie te geven op het gebruik van uitwasbare luiers. Dat vind ik onzin. ik 
heb twee dochters. Voor de eerste heb ik uitwasbare, herbruikbare luiers gebruikt. Voor de tweede kon 

dat vanwege allergische reacties niet. Ik denk niet dat de gemeente zich moet bemoeien met 
dergelijke dingen. Hooguit met bewustwording op dergelijke punten. 

 In onze vorige woonplaats Maarssen (gemeente Stichtse Vecht) hadden ze het omgedraaid; de 

gemeente komt alle recycelbare zaken ophalen (glas, papier, plastic, GFT, blik en drankpakken) en de 
inwoner brengt het restafval zelf naar de milieustraat.  

 In plaats van 1 keer per jaar naar 2 keer per jaar een afvalwijzer 

 In wijken centrale containers voor spullen die niet wekelijks weg gegooid worden  

 Info 

 Info 

 Info 

 Info 

 Info is voldoende 

 Info? 

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie 

 Informatie  

 Informatie boekje  

 Informatie delen 

 Informatie en uitbreiding van afvalscheiding voor plastic 

 Informatie folders  

 Informatie geven 

 Informatie geven 

 Informatie geven d.m.v. bijv een flyer 

 Informatie geven over hoe afval te scheiden 

 Informatie geven wat met het afval gebeurt; onverschilligheid kan je nooit wat aan doen; 

 Informatie hierover blijven geven. 

 Informatie hierover verspreiden en/of toegankelijker maken 

 Informatie in de supermarkt (bron) geven 

 Informatie naar de bewoners 

 Informatie op de site zetten. En dit (anders maar landelijk) promoten. 

 Informatie op de website 

 Informatie over afval scheiden, voordelen promoten  

 Informatie over het belang (nog meer) verstrekken. 

 Informatie over recyclen via gemeente nieuws. Jaarlijkse brochure geeft een goed overzicht 
inhoudelijk voor iedere bewoner wat meer verduidelijking. 

 Informatie over wanneer scheiden nuttig is en wanneer niet 

 Informatie over wat waar hoort. Ook in de openbare prullenbakken gescheiden inzamelen!  

 Informatie rond sturen  

 Informatie verschaffen 

 Informatie verschaffen,  

 Informatie verstrekken 

 Informatie verstrekken 

 Informatie verstrekken  

 Informatie vertrekken over het waarom wij afval scheiden. En wat er met ons afval gebeurt wanneer 

deze eenmaal is ingenomen. Ook kan er in sommige gevallen inzichtelijk worden gemaakt wat er met 
het gerecycled materiaal gebeurt. Word een lamp opnieuw gebruikt, wordt er van oud papier een 

kartonnen doos gemaakt etc.  

 Informatie via folder oid 

 Informatie voorzien 

 Informatie, maar ook waarom gekozen voor niet gescheiden grijs afval 
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 Informatie huis aan huis bladen, website gemeente en folder 

 Informatieavond met beelden en informatie  

 Informatiefolder 

 Informatiefolder uitreiken 

 Informeren 

 Informeren dmv publicatie in krant of email 

 Informeren en 

 Informeren EN mogelijkheden bieden 

 Informeren met spotjes of brochures 

 Informeren. Op grijze en groene containers met symbolen aangeven wat er in kan. 

 Inleverpunten dicht bij huis 

 Inlichten via periodieke brochures, verzorgen van periodieke voorlichtingsavonden. 

 Instructie kaart wat waar in mag, of in te leveren valt 

 Instructie tabel aanbieden 

 Instructies  

 Inzamel punten voor plastic , pakken en blik 

 Inzamelpunten uitbreiden en laten zien hoe materialen hergebruikt worden. 

 Inzicht geven in wat er met het gescheiden afval gebeurt 

 Inzichtelijk maken wat er mee gebeurd na de inzameling.Ik las wel eens dat er 250 soorten plastic 

gebruikt worden en dat je er niets aan hebt als het allemaal door elkaar ingezameld wordt voor de 
verwerking. 

 Ipv nascheiding de mensen zelf laten scheiden van hun afval reduseert het restafval significant 

 Is al duidelijk genoeg 

 Is al duidelijk, staat op de afvalwijzer 

 Is duidelijk 

 Is duidelijk 

 Is duidelijk genoeg 

 Is duidelijk genoeg 

 Is genoeg duidelijk. 

 Is goed  

 Is helemaal duidelijk 

 Is m.i. Thans duidelijk. 

 Is meer een overheid taak om ervoor te zorgen dat ons afval milieu vriendelijker word. Dat gekochte 
boodschappen niet voor de helft uit verpakkingsmaterialen bestaan. En mensen er op wijzen dat we 

niet in een wegwerp maatschappij leven. 

 Is mij wel duidelijk 

 Is toch al duidelijk genoeg 

 Is volgens mij wel duidelijk 

 Is voor mij wel duidelijk  

 Ja en daarinboven handhaven middels statiegeldsysteem retour en belasten van aangeboden “afval” 

dat boven een vastgestelde norm ligt per huishouden 

 Ja, meer mogelijkheden met ekstra containers. 

 Ja, want zou plastic niet apart gescheiden moeten worden? Doe ik binnen mijn bedrijf wel.  

 Jaarlijks een goed overzicht 

 Jaarlijks informatie op papier en op de site over welk afval waar naartoe kan 

 Jaarlijkse “afval info”- krant bij jaarschema ophalen grijze en groene containers voegen. 

 Kaart/app kort bondige en praktische info 

 Kijk hoe ze het in Duitsland doen daar zijn ze al jaren bezig met afval scheiding. Zij sorteren in huis 

alles veel beter in verschillende afval zakken  

 Kleursysteem 

 Korte info , niet op internet, maar op een kaart, geen brief 

 Kosteloos afval brengen naar grof vuil  

 Laat de mensen weten wat er in de groene container kan. Daar kan veel meer in dan men weet. 

 Laten betalen voor grijze container 

 Laten zien waar het afval heen gaat en wat er dan mee gebeurd. mensen belonen voor scheiden, lees 
motiveren 

 Laten zien wat er mee gebeurt 

 Laten zien wat er van gemaakt kan worden in letterlijke zin 

 Laten zien wat ermee gebbeurt 

 Laten zien wat waar in hoort 
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 Leuk filmpje/animatie via laagdrempelige kanalen e.d. Stripje/cartoon in de krant, niet belerend maar 

grappig. 

 Lijst aanbieden met wat waar in/heen moet 

 Ludieke actie verzinnen 

 Makkelijke, duidelijke folder wie wat waar.  

 Makkelijker en zichtbaarder in de dorpskernen bij de winkels 

 Me er containers in dorp 

 Meer gekleurdecontainers of zakken bij huis waarin je plastic en blik kan doen, die dan 1 keer per ? 
maand/twee week wordt opgehaald 

 Meer afhalen. mensen betalen liever iets meer, dan dat ze er moeite voor moeten doen 

 Meer afval containers /prullenbakken/blikvangers in buitengebied mijn container zit vaak ook nog 

zwerfafval in 

 Meer afvalbakken om het afval nog beter te kunnen scheiden 

 Meer aparte inleverpunten  

 Meer bakken bij de weg ,kleding e.d.  

 Meer bakken bij parkeerplaats 

 Meer communiceren 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers + duidelijk beleid / standpunt van gemeente 

 Meer containers bij huis 

 Meer containers of zoals ik wel zie in andere gemeentes dat alle alval gescheiden wordt opgehaald  

 Meer containers, o.a. voor blik en plastic 

 Meer directe mogelijkheden geven, oa extra container voor blik en extra container voor plastic 

 Meer eenduidigheid bij de mogelijkheden en die ook goed communiceren naar de inwoners.  

 Meer en vaker laten zien wat er wordt gedaan met het gescheiden afval. Veel mensen denken nu dat 

het gewoon op een grote bult terecht komt. 

 Meer gelegenheid tot scheiding, o.a. sapkartons en plastic 

 Meer gescheiden inzamelen (of inzamelpunten)B.v. textielbak bij glasbak etc.  

 Meer glad, kleding en plasticbakken neerzetten 

 Meer info 

 Meer info 

 Meer info geven Over de verwerking 

 Meer info wat er precies met het afval gebeurt, of hoe het proces er uit ziet? 

 Meer informatie 

 Meer informatie 

 Meer informatie en stimulatie 

 Meer informatie geven 

 Meer informatie geven 

 Meer informatie geven 

 Meer informatie geven en meer mogelijkheden geven om het in te leveren 

 Meer informatie in een jip en janneke taal, voor vele inwoers is het volgens mij niet duidelijk 

 Meer informatie over hoe te scheiden 

 Meer informatie verschaffen  

 Meer informatie verstrekken over afval scheiden 

 Meer informeren 

 Meer informeren en stimuleren 

 Meer inzamelpunten 

 Meer inzamelpunten creëren 

 Meer inzamelpunten met duidelijke picto`s 

 Meer laten zien wat er met afval gedaan wordt en wat de nadelige gevolgen zijn van niet goed 
scheiden. 

 Meer mogelijkheden aanbieden 

 Meer mogelijkheden aanbieden waar we met ons gescheiden afval heen kunnen maar doe dat dan in 

de wijk met een pasjes systeem 

 Meer mogelijkheden aandragen 

 Meer mogelijkheden bieden voor betere afvalscheiding 

 Meer mogelijkheden bij huis om te scheiden, een papier en plastic container, en iets war je sap en 

melkpakken ed in kunt doen 
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 Meer mogelijkheden creëeren 

 Meer mogelijkheden geven. 

 Meer mogelijkheden tot gescheiden inleveren. Met name plastic en pakken kan hier niet gescheiden 
worden ingeleverd. Zoals al eerder genoemd Kijk naar bv. de voormalige gemeente Leek. Daar wordt 

het gedaan door Hummel recycling. Alles kan bij de weg en wordt gescheiden afgevoerd. 

 Meer mogelijkheden tot scheiden of de schillenboer/metaalboer etc. 

 Meer mogelijkheden van scheiden aanbieden 

 Meer mogelijkheden verschillend afval in te zamelen 

 Meer onder de aandacht brengen. duidelijke info. 

 Meer ondergrondse containers in de straten papier plastic enz enz 

 Meer op atanderen. Op braderieën bijvoorbeeld.. zoals de gemeente Groningen doet njet groningen 

schoon 

 Meer openbare containers? 

 Meer plekken voor inlevering 

 Meer publiciteit hier over 

 Meer verschillende containers aanbieden 

 Meer verzamelpunten 

 Meer verzamelpunten of ruimere openingstijden milieustraat. maak een gemeente krantje met deze 

informatie (en neem de opmerkingen hieronder daarin ook mee. maak mensen bewust dan omdenken 
niet eng is en niet meer hoeft te kosten qua energie, tijd en geld) 

 Meer voor adverteren en inzichtelijk maken wat er mee gebeurt. 

 Meer voorliching 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 MEER VOORLICHTING 

 Meer voorlichting en controle wat er in de grijze en groene container zit. 

 Meer voorlichting wat er met afval wordt gedaan 

 Meer voorlichting wat er met afval wordt gedaan 

 Meer voorlichting, geen regels maar advies en uitleg over het gevolg van het scheiden van afval. 

 Meer voorlichting. 

 Meer voorlichting. Uitleg. 

 Meer voorlichting? 

 Meerdere afvalcontainers voor de verschillende afvalstromen 

 Meerdere containers of een plek waar dit is. 

 Meerdere soorten containers plaatsen/leveren bij huishoudens 

 Meerdere verschillende containers 

 Mensen aangeven producten te kopen met weinig rest afval 

 Mensen belonen voor gedrag 

 Mensen in het proces meenemen, niet alles hoeft in usquert gebracht te worden 

 Mensen informeren 

 Mensen zijn vaak lui 

 Mentaliteit mensen 

 Met een zelfde afval wijzer als bij vorige vraag  

 Met flyers 

 Met veel voorbeelden werken. Materialen laten zien, produkten laten zien. 

 Middels informatie duidelijkheid geven hoe exact te scheiden 

 Milieu boer 

 Milieustraat aanleggen in het dorp 

 Minder verpakte spullen in de supermarkt b.v. komkommers met plastik er om 

 Misschien een container voor plastic 

 Misschien enkele opmerkingen plaatsen op de afvalwijzer. 

 Misschien in een flyer voorbeelden laten zien wat er met gescheiden afval gemaakt wordt. 

 Misschien toch nog maar weer een duidelijke folder rondsturen met duidelijke uitleg. Misschien 

steekproefsgewijs controle uitvoeren wat mensen in de containers aanbieden. 

 Misschien toelichten in een soort nieuwsbrief 

 Moeilijk te beantwoorden deze vraag. Mensen moeten ook willen en ik merk in mijn omgeving dat het 

daaraan wel eens ontbreekt. Bijvoorbeeld als straf voor de gemeente omdat de reinigingsrechten zo 
hoog zijn. 
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 Mogelijk heden aanbieden 

 Mogelijkheden anbieden 

 Mogelijkheden scheppen 

 Mogelijkheid bestaat momenteel uit groene of grijze container, glasbak bij winkel en papier wordt eens 
per maand opgehaald. 

 Mogelijkheid bieden plastic en blik ( want daar zit ook plastic in)( apart aan te bieden.Het Hogeland 

kan in VNG pleiten voor meer druk op de grootgrutters als AH en Jumbo, bij CBL dus en de 
witgoedproducenten.De verpakkingsindustrie draait als een tierelier. Komkommners in plastic, koekjes 

in plastic bakjes, die vervolkgens weer in plastic worden verpakt. Mogelijkheid Melkpakken apart in te 
leveren. 

 Mogelijkheid van gezamenlijk plastic inzamelen verbeteren net zo als 1x per maand het oud papier 

word opgehaald ook plastic ophalen. Of verzamelpunten in het dorp 

 Motiveren afval te scheiden. in beeld weergeven hoe het opgehaalde huishoudelijke afval verwerkt 

wordt.  

 Naast de grijze container een ander direct grijpbare oplossing bieden, meer inleverpunten afval, maar 
let op voor illegaal storten en verplaatsen van vervoersbewegingen naar de consument 

 Naast glasbak ook een bak voor sap melk en vla pakken en blik in een aparte container 

 Nascheiden 

 Niet alleen mensen uit de gemeente aanspreken, maar ook winkels en dan samen er voorzorgen voor 

het mileu. 

 Niet die zotte 30 kg regeling invoeren. grofvuil inleveren weer gratis maken want op deze manier dat 

jullie nu het doen werk je alleen illegaal storten in de hand. dit heb ik zo vaak gezien in parkjes en 

buiten gebied 

 Niets doen, alles inzamelen 

 Nieuwe containers plaatsen voor plastic,metaal en sappakken 

 Nieuws brengen over afval en wat er mee kan 

 Nog beter informeren 

 Nog betere voorlichting 

 Nog betere voorlichting geven. 

 Nog betere voorlichting over de mogelijkheden. 

 Nog duidelijker maken? Bijv op tv? 

 Nog een (kleinere) container beschikbaar stellen voor bv. plastic afvalproducten 

 Nog een keer een poster aanbieden met de mogelijkheden in beeld gebracht 

 Nog meer aandacht besteden aan voorlichting ook op scholen 

 Nog meer gesorteerd aan kunnen bieden 

 Nog meer informatie geven over het belang van scheiden van afval en wat er daarna mee gebeurd. 

Bezoek milieustraat voor belangstellenden, project op de (basis)scholen. 

 Nog meer voorlichting 

 Nog meer voorlichting 

 Nog meer voorlichting 

 Ok 

 Onderwijs, beeldmateriaal verspreiden voor bewustzijn (ik vind zelf soms tekst lastig te verwerken en 

dat met een hbo achtergrond, ik denk dat het bij meer mensen gaat leven wanneer er beeldmateriaal 
is) 

 Ook betere voorlichting, en voorbeelden? 

 Ook een instructie poster van maken. 

 Ook in dorpen zou je meer milieustraten bij de winkels aan moeten leggen, niet alleen in grote steden. 
Dorps wonen wil nl. niet altijd zeggen dat mensen zich ook bewust zijn van de afvalberg die zij mede 

produceren.  

 Ook met een flyer 

 Ook op die kaart. 

 Op de afvalkalender nog duidelijker zetten wat waar ingezameld wordt met openingstijden. Dat dit 

gratis is, dat de gemeente ook 1 x in de maand op zaterdag de deuren open zet met data er bij. 

 Op de afvalwijzer informatie zetten welke inzamelmogelijkheden er zijn en waar die zijn. 

 Op de containers zetten 

 Op de milleu folder uitleg meer geven 

 Op de website vertellen waar wat kan worden ingeleverd (in de buurt) 

 Op excursie bij afvalverwerkings bedrijven. 

 Op meer plekken diverse afvalcontainers. bijvoorbeeld voor olie. 

 Op meer plekken inleveren/verzamelen 

 Op website vermelden of huis aan huis flyer 

 Oranje inzamelbakken voor plastic plaatsen 
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 Organiseer dat per dorp; Dorpsbelangen inschakelen 

 Overzicht 

 Overzicht met wat waar bij hoort en waar in te leveren 

 Paar keer per jaar in plaatselijke krant uitleggen wat er gebeurd met het gescheiden afval om mensen 
bewust te houden 

 Pakkencontainer neerzetten en plastic apart inzamelen 

 Papier uitdelen 

 Papieren informatie. Niet iedereen heeft een computer. Persoonlijke voorlichting per dorp.  

 Per dorp ambassadeurs inzetten 

 Per dorp een centraal inleverpunt 

 Plastic apart gaan inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen  

 Plastic apart inzamelen 

 PLASTIC APPART INZAMELEN. PLASTIC IS VOOR MIJ WEL HET MEEST VERVUILENDE MATERIAAL EN 

DIT KAN NIET APPART INGELEVERD WORDEN. 

 Plastic blik en sap pakken apart inzamelen 

 Plastic containers neer zetten? 

 Plastic en blik voorzieningen 

 Plastic en papier komt hier in de grijze.De meeste gemeenten hebben een container voor papier en 1 

voor plastic 

 Plastic inzamelpunten 

 Plastic kontener 

 Plastic kunnen scheiden 

 Plastic scheiden door verzamelpunten aan te bieden.  

 Plastic verpakkingen container  

 Plastiks appart ophalen,m Plastic is bij mij da grote afvalpost 

 Plek waar je altijd oud papier kunt inleveren, als je de ophaal dag eens mist. 

 Posters 

 Posters maken 

 Product wijzer 

 Promotie filmpjes maken. 

 Publiciteit 

 Reclame 

 Reclame 

 Reclame 

 Reclame 

 Reclame maken 

 Reclame op tv, reclameappjes , app maken waar we op kunnen zien wat waar in hoort. 

 Reclame/marketing rondom dit onderwerp maken in regio  

 Reclamespotjes 

 Recyclingstations inrichten op meerdere plekken in de gemeente, bijvoorbeeld bij winkelcentra. Waar 

je afval gescheiden kunt aanbieden in papier-hier (Efteling) achtige bakken . Dit bestond ruim twintig 
jaar geleden al in Amersfoort, en het was ook leuk voor kinderen. 

 Regelmatig aandacht aan besteden 

 Regelmatig aandacht voor vragen. Gemeente moet zelf de openbare ruimte beter schoonhouden 

(zwerf afval!!) 

 Regelmatig controle's uitvoeren op de containers en aangeven wat er fout gaat. 

 Regelmatig Informatie verstrekken 

 Regelmatig onder de aandacht brengen 

 Regelmatig over communiceren via media (liefst in positieve zin bv over wat er met het afval is 

gedaan) zodat mensen er telkens weer aan worden herinnerd. 

 Regelmatig vermelden waar ze papier, glas etc kunnen brengen en de milieustraat elke dag 
openstellen voor iedereen. 

 Regelmatige voorlichting 

 Rekening meer per lediging of gewicht 

 Rondleiding in scheidings fabriek in groningenben er zelf geweest dan zie je wat er gebeurd IDEAAL 

 Rondleidingen geven bij afvalverwerkingsinstallaties. 

 Ruchtbaarheid aan geven 

 Ruimere openingstijden voor inleveren van bv elektrische apparaten, meer papier-/kledingcontainers 

 Scheiden bij je thuis. 
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 Scheiden heb ik geen probleem mee 

 Schriftelijke info 

 Single stream is in bijv de UK gemeengoed. Er hoeven veel minder belastende vrachtwagens te rijden 
als je alles na die tijd filtert  

 Slogans plaatsen en blijven herhalen 

 Staat al duidelijk in de folder , dus Niks aandoen 

 Statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes vragen 

 Steeds herhalen  

 Steekproeven nemen in het afval en de gebruiker aanspreken op het resultaat. Goede voorbeelden 
publiceren(met toestemming uiteraard), slechte resultaten zorgvuldig coachen.  

 Sterkte 

 Sticker met aanwijzingen wat in welke container hoort. 

 Sticker met logo's op container (wat moet er in) 

 Stickers op containers. Begrijpelijke folder maken die voor ieder te begrijpen is. 

 Stickers op de afvalcontainers die bij huis staan wat er in mag en wat niet en waar het anders heen 
moet 

 Stickers op de containers aanbieden 

 Stickers voor op de klikos 

 Stickervel zoals bijv. De koelkast stickervel 

 Stikkers uitdelen met wat er in een bak zou moeten. Een manier om bv. plastic te scheiden te bieden. 

 Stuur iemand langs de deuren voor uitleg 

 Stuur jaarlijks samen met de Afvalwijzer een informatiebrief Hoeveel afval werd ingezameld in de 
verschillende categorieën van afval; welk percentage van afval uit de grijze container kon worden 

gerecirculeerd; hoeveel werd de afval in het afgelopen jaar geminderd. 

 Supermarkten aanpakken 

 Ten aanval gaan naar de middenstand toe, dat alles niet meer aangeboden wordt in plastic 

 Thema avonden in dorpshuizen? 

 Thuis de mogelijkheid bieden 

 Tips en adviezen geven op de gemeentelijke website. 

 Tips in de krant bij gemeentenieuws 

 Tips over wat er beter kan 

 Tips plaatsen op bijvoorbeeld website en/of afvalkalender over hoe goed te scheiden. 

 Tja zelfde als vorig antwoord? 

 Toelichten wat hergebruikt kan worden 

 Transparantie 

 Transparenter afvalsysteem 

 Uitbesteden aan de HVC Groep. 

 Uiteindelijk is het aan de mensen zelf, lang niet iedereen wil daarmee bezig zijn; vermoedelijk wordt 

afval elders/bij anderen gedumpt wanneer de kosten a.d.h.v. gewicht wordt bepaald.  

 Uitgebreid overzicht maken van wat in een huishouden gebruikt wordt, welke materialen daarvoor 
gebruikt worden. Dit overzicht online zetten en op papier bij iedereen in de bus gooien. Veel ouderen 

zijn soms minder handig met laptop of computer 

 Uitgebreide checklist 

 Uitleg 

 Uitleg geven hoe in de gemeente gewerkt wordt aan afval scheiding 

 Uitleg geven over het systeem en mensen opvoeden. Stuitend vond ik het verhaal over de containers 

voor gebruikte kleding waar gewoon afval in gegooid werd en waar zelfs dode beesten in lagen. 

 Uitleg hoe afval wordt geselecteerd 

 Uitleg hoe het afval verwerkt wordt 

 Uitleggen wat waar mee gedaan wordt 

 Vaker de milieustraat open 

 Vaker een afval scheider verspreiden 

 Vaker laten zien hoe het moet ! spotjes in de reclame 

 Vaste jaarlijkse kosten verminderen en het ophalen duurder maken 

 VEEL meer bakken en vaker legen of de mogelijkheid om het ergens te brengen 

 Veel meer promotie bijvoorbeeld in Supermarkten!  

 Veel voorlichting; ook wat het doet met het milieu als je niet scheidt 

 Verbieden dat de supermarkten complete plastic fabrieken zijn geworden prijs voor supermarkt die 

eindelijk eens papieren zakken gaat gebruiken 

 Vermelden wat er wel of niet of wel in de kledingbakken mag 

 Verplichte gescheiden inzameling zie duitsland 
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 Verplichten! en containers controleren en beboeten 

 Verschillende bakken voor verschillende afval leveren zoals sommige gemeenten bv papier doos, 
plastic doos, karton doos, glas doos 

 Verschillende containers aanbieden. 

 Verschillende containers, afval scheiden na inname komt ongeloofwaardig over en is dan erg vervuilt 

 Verschillende typen (kleuren) containers leveren, met duidelijke beschrijvingen (en voorbeelden) van 

het type afval dat erin hoort. Informatie geven over wat er met het afval gedaan wordt. 

 Vertellen en laten zien wat er mee gebeurt.Zorg voor een financiele prikkel als je goed scheidt. Diftar 
bijvoorbeeld.  

 Via de website van de gemeente 

 Via die folder! 

 Via een flyer. 

 Via folders, of nog liever via sociale media een filmpje tonen. 

 Via het gemeentenieuws in de krant regelmatig onder de aandacht brengen. Positieve verhalen van 
mensen in de krant! 

 Via het verspreiden van een folder. Gebeurd nu ook al, maar nog eens extra is goed om de mensen er 
nogmaals op te attenderen.  

 Via informatie 

 Via krant/ social media 

 Visueel maken 

 Voldoende faciliteiten om glas, papier en kleding te deponeren 

 Volgens mij is het duidelijk genoeg alleen wordt de zwarte piet van het milieu probleem voor bijna 
100% bij de boeren neer gelegd hierdoor denken mensen dat ze er zelf toch niets aan kunnen doen. 

 Voor elk huis drie of vier afvalbakkenin plaats van twee Meerdere verschillend afvalbakken in de buurt. 

 Voor mij is het belangrijk dat het scheiden van afval niet meer gaat kosten. Mensen die hun afval niet 

scheiden hou je altijd. 

 Voor plastic een aparte bak 

 VOORAL HET AANBIEDEN VAN GESCHEIDEN AFVAL IS SOMS MOEILIJK TE VINDEN NIET GOED OP DE 

WEBSITE GEMEENTE ALS IK BV OP OUD PAPIER ZOEK VIND IK NIETS. vOOR MIJ BETEKENT PAPIER 
INLEVEREN BIJ DE MILIEU STRAAT VER RIJDEN WAT OOK NIET GOED IS VOOR MILIEU 

 Vooral op het platteland en kleine dorpen is het een dagtaak met je afval scheiden 

 Voorbeelden laten zien wat er met het afval wordt gedaan 

 Voorbeelden of maken van een leuke duidelijke brochure 

 Voorlichten en afval per kilo laten betalen (diftar) 

 VOORLICHTEN, MOGELIJKHEDEN CREEREN, BELONEN, BELASTEN 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 VOORLICHTING 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting  

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 
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 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting  

 Voorlichting 

 VOORLICHTING 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting / folders 

 Voorlichting bij herhaling. 

 Voorlichting doormiddel van een brief in de bus (deze gaat nadien uiteraard bij het oud papier ;-) )  

 Voorlichting en belonen 

 Voorlichting en goede website 

 Voorlichting en kosten omhoog 

 Voorlichting en lagere (afhaal)tarieven bij minder afval 

 Voorlichting en vooral ook de jeugd hierbij betrekken via de scholen. Er zijn kinderen die thuis niet 
meekrijgen hoe belangrijk het milieu is. Ik zie dagelijks hoeveel er achteloos in de berm wordt 

gegooid, al fietsend van school naar huis en andersom. Veel buren ruimen zaken op en ik loop ook 
vaak rotzooi uit de berm en het water te vissen. Nog mooier zou het zijn als kinderen, maar ook 

volwassen, nog meer bewust zijn en hun gedrag aanpassen. 

 Voorlichting geven  

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven door een brief/mail  

 Voorlichting geven met duidelijke instructies op papier of in een filmpje 

 Voorlichting geven of dit opnemen in een informatieboekje 

 Voorlichting geven. 

 Voorlichting kaart huis aan huis waarin staat wat in een container mag en wat niet  

 Voorlichting middels een vuilscheidingskaart. 

 Voorlichting rond inzameling glas papier en karton 

 Voorlichting, gekoppeld aan prijsstelling, individuele benadering van mensen die veel afval 'inleveren'  

 Voorlichting-campagnes. voorlichtings-avonden. 

 Voorlichting. 

 Voorlichting. 

 Voorlichting. Slimmer communiceren. Wat is 30 kilo afval per jaar. Hoe ziet dat eruit, wat zit erin. 
Daarna luisteren naar argumenten waarom het niet kan. 

 Voorlichting; wat gebeurd er nu met het afvalverwerking.  

 Voorlichtingen geven via televisie,kranten spotjes 

 Voorlichtingsmateriaal  

 Voorlichtingsmateriaal opstellen en distribueren  

 Waar de inlever punten zijn 

 Waar kun je wat inleveren  

 Waar oud papier moet liggen bij ophalen van oud papier. Of het maar op 1 verzamelplek mag liggen of 

op elk adres zoals ook de containers staan bij de weg 

 We hebben alleen maar een grijze en een groene bak 

 Wekelijks plastic zakken en glas , etens resten aan de weg zetten !  

 Wellicht ook een idee dat de gemeente de mensen stimuleert door beter tuin en groen 
onderhoud.sommige stratne in Baflo zien er niet uit hetgeen niet bevordelijk is voor de mensen. Afval 

trekt immers meer rotzooi aan ! 

 Winkels zonder verpakkingsmateriaal 
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 Wordt genoeg kenbaar gemaakt 

 Zamel meer soorten in 

 Zelf de bermen beter onderhouden en het gemaaide gras gelijk opruimen .Goed voorbeeld doet goed 
volgen ! 

 Zelf het goede voorbeeld geven! Gedurende een lange wachttijd in het gemeentehuis te Leens zag ik 

hoe men zich om de koffieapparaat schaarde en (vanwege de hitte van de koffie) met minimaal twee 
kartonnen bekers koffie tapte. terwijl de keuken goed toegerust is met aardewerken koppen.2)de 

nonchalence waarmee dgooi daar maar in en dan zie je dat bij het depot bouwafval stenen en hout 
gehutseld is! Dat mag niet-d dus meer toezicht! 3) toen ik zelf verschillende zaken bermafval ( 

moeizaam verzameld en geraapt) langs kwam brengen en tegen het hoofd kreeg geslingerd wat 
moeten we daarmee 

 Zelf meer initiatief nemen als gemeente! 

 Zet t op vuilnisbakken/ wagens 

 Zichtbaarheid, waar is wat te vinden. Toen ik net in Winsum kwam wonen kon ik de oud papier 

afvalplaats eerst niet vinden, dit stond ook verkeerd vermeld op de website bleek naar rondvragen bij 
de dorpsgenoten. 

 Zie boven, ook op scholen informatie geven. kinderen denken graag mee 

 Zie boven. Voor zover bekend, de informatie over afvalscheiding online en op de afvalkalender zetten. 
Volgens mij gebeurt dit al. 

 Zie bovenstaande. meer mogelijkheden bieden om dingen in te verzamelen 

 Zie Scheemda mijn familie gebruikt maar 2 grijze containers per jaar 

 Zie vorige en 3e vraag info bij aanschaf 

 Zien dat het helpt. Goed gedrag summier belonen. 

 Zo laten 

 Zorg dat het afval na het ophalen gescheiden wordt. dus bijvoorbeeld geen apart scheiden van plastic. 

 Zorg voor 1 plek waar je je afval kwijt kunt en kunt scheiden en niet her en der een plekje waar je je 
frituurvet bijvoorbeeld kwijt en weer ergens anders voor batterijen en weer ergens anders voor 

bijvoorbeeld oud papier of kleding 

 Zorgen dat er wat komt voor pakken 

 Zorgen voor meer mogelijkheden om ook blik, glas, kartonpakken van melk etc. zelf apart te kunnen 

aanbieden 

 Zorgen voor mogelijkheid tot het gescheiden aanleveren van de diverse afvalstromen, dus ruimer dan 
alleen groene en grijze bak. 

 Zorgen voor verzorgde gen goede afleverpunten met deskundig personeel en ook voorzien van 

duidelijke informatie 

 Zou graag zien dat plastic apart wordt ingezameld. wordt je ook bewuster van hoeveel je eigenlijk 
gebruikt 

 Zoveel mogelijk gescheiden containers en vooral die voor plastic Die hoeveelheid is enorm en in 

volume het grootst. Minder aanbod van plastic verpakking zou beter zijn Wijs de middenstand daar op 

het (nog) makkelijker wordt om afval te scheiden?  

 1 plek of terreintje met verschillende bakken waar je je afval kan scheiden zodat je niet her en der 
overal heen hoeft te rijden 

 1 plek voor karton, glas, kleding, batterijen, plastic (meest voorkomende afval) bij elkaar in uithuizen. 

Niet dat ik naar 4 verschillende plekken moet dan denk ik gauw laat maar.  

 1. Groene container wekelijks ophalen, behalve in de winter! 2. Stel een papiercontainer op die altijd 

toegankelijk is. 3. Maak duidelijk waar textiel en kleding ingeleverd kan worden. 

 1. Informatie geven over het afvalverwerkingsproces zodat je beter geinformeerd en gemotiveerd 
bent.2 Meer mogelijkheden voor scheiding (in meer categorieën) 3. Ongescheiden afval erg duur 

maken 

 2 containers zijn genoeg 

 2 of meer kleinere containers voor elk huishouden en aandringen bij de regionale supermarkten om 
statiegeld te gaan heffen op alle plastic flessen en blikjes. Dit kan een stimulans zijn voor de 

gebruiker. Dus niet wachten op een regeringsbesluit!  

 Aanbieden ophalen plastic en sappakken 

 Aanbieden van meer opties wat weinig moeite kost  

 Aanbieden van verschillende containers 

 Aanbod van wegwerpplekken vergroten in de buurt 

 Additioneel klikko's ter beschikking te stellen voor het apart inzamelen van plastic kunststof etc 

 Af en toe naar de vuilstort kunnen met een auto 

 Afval bakken in meer straaten  

 Afval bakken voor scheiding afval 
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 Afval container voor plastic 

 Afval punten in het dorp, zie gemeente Haren 

 Afvalbakken verstrekken voor glas, papier e.d. 

 Afvalcontainers bij de ingang van supermarkten, zodat je eerst je afval kwijt kunt, voordat je nieuwe 
spullen gaat kopen. Plasticcontainers bij ieder huis of per buurt 

 Afvalmogelijkheid voor plastic naast de glasbak 

 Afvalpunten in eiegen dorp ipv stort Groningen bijv. Verf, huishoudelijke apparaten  

 Afvalpunten voor gescheiden inleveren, zonder kosten 

 Afvalscheiden gratis maken en meer inzamelpunten maken. Doe desnoods de gemeentelijke belasting 
omhoog maar maak de afvalverwerking gratis. Sinds er per kg wordt betaald worden blikvangers 

volgegooid en wordt er afval gedumpt. Trieste zaak 

 Afvalverzamelpunten realiseren ook in de kleine dorpskernen 

 Alle afval in 1 straat 

 Alle apart in te zamelen-containers bij elkaar op een plek in ieder dorp. En niet onderdak bij winkels. 

 Alle bakken bij elkaar zetten in elk dorp 

 Alle scheidingsmogelijkheden bij elkaar. bijv milieu straat bij een supermarkt. zodat je thuis geengrote 

opslag krijgt met bij afvalzakken 

 Alles gescheiden komen ophalen 

 Alles kwijt kunnen 

 Alles wat weggegooid moet/kan worden bij elkaar in een soort milieustraat zodat je niet voor het ene 

afval hier heen moet en voor het andere afval daar. 

 Als er dan vaker vuil opgehaald wordt met eventueel kleinere containers voor apart afval. 

 Als gemeente, maar ook als winkelier de mensen bewust duidelijk maken waar je afgedankt wit- en 
bruingoed, metalen en chemisch afval kunt inleveren. Tevens toelichten het hoe en waarom. 

 Als het maar niet verbrand 

 Alsje er voordeel bij hebt... 

 Ander afvalsysteem hanteren. En voortdurend mensen bewust maken/houden dat afval scheiden geld 
bespaard. 

 Andere bakken. Papier en glas apart vakken ipv in de keuken slingeren 

 Apart de plastic en pakken kunnen scheiden! 

 Apart inzamelen 

 Apart inzamelen van plastic enz. 

 Apart plastic inzamelen 

 Aparte afgifte mogelijkheden voor blik, papier, plastic en sap paken 

 Aparte bakken  

 Aparte container misschien? 

 Aparte container voor plastic afval uitdelen. 

 Aparte container voor plastic en sappakken. 

 Aparte container voor PMD 

 Aparte container voor producten die veel gebruikt worden (bv zuivelpakken, plastic) 

 Aparte containers bij huis, zoals papier en pmd container 

 Aparte inzameling voor plastic 

 Aparte inzameling voor plastic, aparte inzameling voor sap pakken.  

 Aparte inzameling voor plastic. Een aparte container hiervoor 

 Aparte kliko plastic 

 Aparte voorziening voor sappakken en plastic 

 Bakken aanbieden om thuis neer te zitten. Dit hoeven geen grote containers te zijn kleine bakken is 

prima zodat je dat buiten neer kunt zetten 

 Bakken in het dorp zetten waar plastic in kan 

 Bakken op gemakkelijker plekken zetten en niet langs de openbare weg (Meeden) waar de auto's van 
afvalscheiders de doorgaande weg blokkeren. 

 Bakken op straat waarin je zwerfafval kwijt kunt voor wie wandelt en wel wat wil opruimen. 

 Bakken voor dierlijk afval zoals kattengrit.Dit is niet her te gebruiken.  

 Bakken voor plastic, papier etc. 

 Bakken voor tuinafval op meerdere plekken in het dorp plaatsen. 

 Bedenk zelf de oplossing 

 Bedrijfsleven verplichten om milieu vriendelijke stoffen te gebruiken als verpakking ed 

 Begin bij de unilever enz wat je aan het begin van het proces niet gebruikt hoef je aan het eind niet te 

scheiden 

 Beloningssysteem  

 Beloningssysteem 
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 Bepaalde plekken waar je grotere hoeveelheden kwijt kan en niet altijd naar de stad moet om je afval 

kwijt te geraken 

 Bereikbaarheid, iets (boxen, dozen) verstrekken, waar mensen hun afval gescheiden in kunnen 

opruimen voor ze het inleveren of opgehaald wordt 

 Beter aangeven  

 Beter bereikbare bakken. We hebben nu een ijzercontainer vlakbij altijd open en ik breng veel vaker 
iets gescheiden weg. 

 Beter en vaker toegankelijke plek voor klein chemisch afval en elektrische apparaten. Bak bij de super 

is vaak te klein of vol. 

 Beter voorzieningen ook voor scheiding in huis zonder dat je dure vuilnisbak systemen moet 
aanschaffen of foeilelijke bakken in huis hebt staan 

 Beter, naast consuminderen is, ook voor het milieubewustzijn, scheiden bij de bron * inname/ophalen 
van plastic-afval, een van de grootste chemische vervuilers ter wereld èn pleiten voor beperking c.q. 

verbod op de productie van niet duurzaam gebruikte plastics. *inname van verpakkingen in karton, 

blik e.d.  

 Betere afvalscheiding aanbieden 

 Betere voorzieningen leveren en de kosten verminderen 

 Betere voorzieningen met name voor papier en plastic 

 Bewustwording 

 Bewustwording creëren door oorzaak gevolg te laten zien. 

 Bied ook duidelijk(zie eerste vraag) wat en waar je afvalstoffen kunt laten. Bij de kringloop, het 
bestaan van repair cafe, wat laat je waar? Er zijn diverse winkels betrokken bij inleveren van 

cartridges, batterijen, lampen, maar ik denk er niet aan om die mee te nemen bij het boodschappen 
doen, om maar iets te noemen. En ik moet het meenemen naar een ander dorp, want hier kan ik niets 

inleveren. En als dat wel mogelijk is, weet ik niet waar.... 

 Biedt de mensen verschillende prullenbakken aan of een compostbak of grote plastic zakken waar pet-
flessen in kunnen. 

 Bij aankoop vermelden hoe de resten gescheiden moeten worden 

 BIJ DE GEM DEPOT INLEVEREN  

 Bij de plaatselijke gemeentewerken kleine container plaatsen voor klein bouw/sloop afval 

 Bij de supermarkten inleverpunten. Buiten. Daar koop je de rommel, en daar kun je het dan weer 
kwijt. Sap- en melkpakken, glas, statiegeldglas, plastic verpakking. En ik zou heel graag chemisch 

afval makkelijker inleveren, en oude medicijnen. 

 Bij de winkels afval container plaatsen, wordt dan ook inzichtelijk waar de afval weg komt, bij burger 
of industrie 

 Bijv nog een container voor papier of plastic 

 Bijvoorbeeld grote zakken verkopen bij de supermarkt waar plastic in kan en dat je het bij de grijze 

container neer kunt zetten en dan wordt het meegenomen want de betaling van het verwerken zit in 
de plastice zak die je al hebt gekocht  

 Bijvoorbeeld lege sap/melkpakken bij huis laten ophalen, of een extra container neerzetten voor 
pakken bij het glasafval en kledingcontainer 

 Bijvoorbeeld meer containers, zodat het voor iedereen makkelijker is om afval te scheiden en heeft 

iedereen ook ruimte om het gescheiden afval kwijt te kunnen 

 Bijvoorbeeld plastic container leveren 

 Bik en plestiek 

 Biobakjes, compostbak 

 Blik en plastic apart inzamelen 

 Brengstation vaker open 

 Bv kranten enz laten ophalen in het dorp 

 Cemisch afval op meer plekken laten inleveren, dichterbij en altijd kunnen inleveren 

 Centraal afval depot nabij supermarkt 

 Centraal inleverpunt 

 Centrale inleverplekken, of een extra container 

 Communiceren 

 Compostbakjes en tonnen uitdelen 

 Compostvaten en regentonnen voor weinig geld beschikbaar stellen en thuis bezorgen. (Of is 

afvalwater geen afval?) Grofvuil weer door de gemeente op laten halen, desnoods op bepaalde punten 
per wijk, dat scheelt een heleboel uitlaatgassen van al die individuutjes die nu naar de vuilstort rijden. 

(En irritatie en zorgen bij mensen die geen auto hebben.) 

 Container erbij  

 Container erbij voor plsstic en zuivelpakken 

 Container voor oudpapier of statiegeld op blikjes 

 Container voor papier, 
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 Container voor plastic 

 Container voor plastic 

 Container voor plastic b.v. 

 Container voor plastic dat is namelijk het meest afval in mijn container 

 Container voor plastic en blik plaatsen, net als glasbakken , maar denk dat het dan een vieze troep 

wordt bij de inzamelingspunt.  

 Container voor plastic en papier 

 Container voor plastic erbij 

 Container voor plastic op meerdere plaatsen glasbakken in de zomermaanden iedere week de groene 
container legen (stank en meer tuinafval grasmaaien)  

 Container voor plasticafval 

 Container voor plastics 

 Containers aanbieden 

 Containers e.d. leveren om thuis in te scheiden 

 Containers in de kleine dorpen, af en toe een wagen voor chemisch afval door de dorpen op tijden dat 
mensen ook thuis zijn. 

 Containers neerzetten 

 Containers plaatsen 

 Containers plaatsen bij bv. supermarkten -voor plastic afval . Zou een goede zaak zijn.Dat scheelt 
enorm veel afval. 

 Containers plaatsen voor pakken en blik in ieder dorp- (dit omdat als mensen moeten bewaren en 

ermee slepen, het al gauw in de grijze container wordt gegooid.) 

 Containers voor plastic en dus voor sappakken 

 Containers voor plastic en melkpakken e.d. 

 Containers voor plastic en papier 

 Containers voor plastic en papier!  

 Containersin de dorpen v de Gem het Hogeland voor verschillende dingen.. groene container vanaf 

april tm oktober wekelijks legen 

 Dat het grof afval gratis ingeleverd kan worden op de gemeente werkplaatsen. 

 Dat plastic gescheiden opgehaald wordt 

 Dat weet ik niet, ik kan niet spreken voor andere mensen. 

 De chemokar rijdt nog maar zelden. Voor werkenden is het dan lastig om iets bij de chemokar in te 

leveren. eerder deed ik het wel, maar nu komt de chemokar zo zelden langs dat ik bij voorbaat al denk 
dat het me dan toch niet past.Is het een idee dat de chemokar op bepaalde dagen (bijv. marktdagen) 

in de 4 hoofddorpen een dagdeel staat. 

 De gemeente doet al zoveel, dat kost ook geld! 

 De gemeente moet de mogelijkheid bieden om plastic afval apart in te leveren. 

 De gemeente zou in samenspraak met alle andere gemeenten in Groningen een veel sterkere lobby 
richting de overheid moeten voeren, dat zij (overheid) de fabrikant zover moeten zien te krijgen om 

geen plastics meer te produceren.  

 De manier van afvalinzameling in de gemeente Het Hogeland gaan uitvoeren zoals het nu in de 
voormalige gemeente Eemsmond gebeurd. 

 De milieustraat toegankelijker maken. nu moeten we vanuit Pieterburen naar Leens of naar Usquert. 
De tarieven zijn erg onduidelijk, er wordt gezegd dat het in Leens duurder is. Het gedoe met 

aanmelden bij de portier, wegen, afrekenen etc is niet zo uitnodigend. Voor ons heeft de milieustraat 
een flinke drempel.  

 De mogelijkheid bieden om alles gescheiden aan te kunnen bieden.Grofvuil 1x of 2x per jaar halen. 

Kartonnen van frisdrank, vla, yoghurt enz. apart halen, of aanbiedingspunt. Eveneens voor plastic 
bekers enz.  

 De mogelijkheid bieden om plastic gescheiden aan te leveren 

 De mogelijkheid geven om plastic apart te verzamelen en op te laten halen (het meeste afval is plastic 

verpakking).  

 De plastic troep er uithalen 

 De winkeliers overtuigen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Als er bijv plastic om de 

komkommer zit, ga ik dat niet uitpakken in de winkel en voor 1 komkommer ga ik ook niet naar een 
andere winkel. 

 Depot container in elk dorp voor klein chemisch afval en elektrische apparaten en meer containers bij 

huis voor o.a. plastic en blik. Papier hoeft niet. 

 Dichtbij huis, dient het gemak en het resultaat. 

 Dichter bij huis afval scheiden 

 Dichterbij woonadressen en diverser in aanbod, zoals plasticbakken 

 Die mogelijkheid ook echt bieden bv plastic innemen 

 Diftar 
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 Diftar handhaven 

 Diftar invoeren?? 

 Dit doen we al genoeg. Papier,glas,kleding,batterijen enz. 

 Diverse containers / bakken 

 Dmv extra container of 1 x per week langs de weg laten ophalen door bijv hrm 

 Doen al genoeg 

 Door die bakken te plaatsen en grof vuil van tijd tot tijd op te hale 

 Door een aparte container (of iets anders) aan te bieden om het plastic te scheiden. alles zit in plastic. 

Het is bijna niet mogelijk om producten te kopen zonder plastic 

 Door het bij de mensen op te halen. Zo hoeven ze er weinig m 

 Door het geven van speciale zakken voor plastic, blauwe container voor papier 

 Door inzamelbakken te plaatsen voor plastic, blik en luiers/incontinentiemateriaal 

 Door meer afval schelders aan te bieden voor bijv. plastic, papier, folie etc. 

 Door meer mogelijkheden te bieden. 

 Door mogelijkheden te bieden  

 Door mogelijkheden te creëren door bijv. naast de glasbak ook een bak voor bijv. kartonnen pakken 

neer te zetten. 

 Door per dorp op een centraal punt ,bv blikjes in een container aan bieden, zoals nu al gebeurt met 

glas. 

 Door voorzieningen voor het scheiden van plastic, blik. Maar ik begreep net, dat dat al automatisch 
wordt gescheiden, dus dat helpt waarschijnlijk niets. 

 Drankpakken, plastic, blik apart inzamelen (op laten halen!!) dit verminderd kosten en ruimte in de 

huidige bakken 

 Duidelijk en makkelijk toegankelijk plek voor afval dat niet in container hort 

 Duidelijk maken wat wel en niet meeweegt voor het totale afval gewicht 

 Duidelijk markeren waar wat in moet 

 Duidelijk scheidingsschema opstellen met inlever mogenlijkheden 

 Duidelijke info 

 Duidelijker aangeven 

 Duidelijker zijn waarom sommig afval wel moet worden gescheiden, maar ander afval bij elkaar kan 

worden gegooid. Er is geen logisch onderscheid. 

 Duidelijkheid over processen in afvalverwerking. Wat is duurzaam en voor de bewoners en gemeente 

de beste oplossing. 

 Een afvalbak naast of bij de glasbakken voor deksels en dergelijke. 

 Een afvalstraat realiseren zoals in Rolde aanwezig is, allerlei containers op een rij, waar je gewoon 
doorheen kunt rijden/fietsen. Oud papier, glas, blik, kleding, evt. sappakken enz. 

 Een afvalwijzer rondsturen. Dus blijven informeren. 

 Een aparte container voor papier / plastics  

 Een aparte container voor plastic maakt duidelijker hoeveel je daarvan eigenlijk verbruikt en misschien 
helpt dat om het gebruik te verminderen. 

 Een bak erbij voor plastic  

 Een bak voor elektrische apparaten bij winkels in ieder dorp. 

 Een beloning in vorm van bv een plant of klein boompje  

 Een blauwe papiercontainer, maar dit kost de gemeente weer geld, wat weer op de burger neerkomt.  

 Een container om plastic gescheiden aan te leveren 

 Een container voor plastic aan te bieden 

 Een container voor plastic afval  

 Een container voor plastic en vaker de containers ophalen. Zodat de stank e.d. minimaal is. 

 Een container voor plastic, daarnaast vaste ophaaldagen voor blik en glas 

 Een extra bak aan huis voor plastic om dat ook te scheiden. 

 Een kleine bak of zakken voor plastic afval 

 Een kleine groene container geven voor klein groen afval in huis. 

 Een kleine milieustraat in elk dorp zodat je niet perse met de auto op reis hoeft. 

 Een melkpakken container plaatsen. een inzamelingsbak voor blik en een inzamelingsbak voor plastic 

 Een milieustraat waar je alles kwijt kan. Nu staat er een kledingcontainer, glasbak, papiercontainer 
etc. op diverse locaties 

 Een mogelijk kunnen bieden om het plastic te kunnen scheiden 

 Een papier container beschikbaar stellen voor ieder huishouden. Naast de huidige grijze en groene 

 Een papiercontainer zodat je niet meer om dozen hoeft te zoeken. De blikcontainer weer terug zodat 
dit afval verdwijnt uit de container en een plastic container om plastic te verzamelen.  

 Een plastic container 
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 Een plastic container aanschaffen en papier container ? 

 Een speciale bak voor plastic b.v. 

 Een speciale container voor bij je huis met verschillende bakken en daar bijhorende folder met info  

 Een standaard aantal containers in ieder dorp bij elkaar te zetten, zodat je kunt zien wat je allemaal in 
kunt zamelen en dat je niet hoeft te zoeken naar een container. Er voor zorgen dat ieder flesje plastic 

bij iedere winkel ingeleverd kan worden of dat er een speciale container komt.  

 Een toegankelijke milieustraat maken 

 Een website met welke afval waar heen moet, geen folder dat is weer meer afval. 

 Eigen papiercontainer 

 Er staan reeds veel papier en glascontainers in de buurt. Misschien plastic ophalen 

 Eventueel aparte containers voor inzamelen van plastic anonieme plek waar verouderde medicijnen 

kunnen worden ingeleverd, een 'milieustraat' per dorp, waar allerlei containers staan waar je divers 
afval kwijt kunt (glasbak, plasticcontainer, etc.) 

 Eventueel een container voor plasticminder verpakkingsmateriaal 

 Extra bak leveren voor plastic 

 Extra bak voor plastic afval.  

 Extra bakken bij huis (net als in Oostenrijk). Het staat niet fraai maar het motiveert wel. 

 Extra container 

 Extra container 

 Extra container voor plastic 

 Extra container voor plastic 

 Extra container voor plastic 

 Extra container voor plastic 

 Extra container voor plastic en drankkartons  

 Extra container voor plastic en sappakken 

 Extra container voor plastic, zowel thuis als in dorp 

 Extra container voor plastics 

 Extra container voor plastics;of centraal of container thuis 

 Extra container, plastic 

 Extra container, voor plastic, papier etc 

 Extra containers IK PLEIT VANUIT MIJN TENEN VOOR EEN PLASTICCONTAINER PER HUISHOUDEN. 

 Extra containers bij de mensen thuis of in de buurt plaatsen 

 Extra containers of locaties voor aanbieden van plasticafval en drankenpakken 

 Extra containers thuis zie boven 

 Extra containers voor blik en kartonnen frisdrank en vla verpakkingen  

 Extra containers voor diverse vormen van afval per huishouding en/of op centrale plaatsen in de 
dorpen 

 Extra containers. 

 Extra groene container gratis zodat de grijze container niet voor groen afval wordt gebruikt 

 Extra groene containers gratis ter beschikking te stellen indien gewenst om te voorkomen dat groen 
afval in de grijze container komt 

 Extra inzamelpunten neerzetten voor bijv. blik, plastic en drink kartonnen? 

 Extra inzamelpunten voor bijv. textiel 

 Extra kliko voor bijvoorbeeld plastic en papier en mogelijkheid om luiers apart in te zamelen 

 Extra kliko voor papier. Of extra containers en toezicht. Boete op dumpen rest afval 

 Extra plastic afvalcontainer of zoals in gemeente Westerkwartier 

 Faciliteren 

 Faciliteren  

 Faciliteren 

 Faciliteren 

 Faciliteren door mogelijk te maken dat het ook dichtbij kan. Daarom gaat het ook zo goed met glas 

textiel en papier, dat kan allemaal dichtbij 

 Faciliteren en motiveren - niet straffen en de burgers het gevoel geven dat ze op kosten worden 
gejaagd 

 Faciliteren in zakken/bakken voor plastic, melkpakken bijvoorbeeld 

 Financieel aantrekkelijk maken om te scheiden (dan zijn mensen bereid om het goed op te zoeken/te 
doen) 

 Flyer met meest voorkomend afval en wat daarmee te doen qua afvalscheiding maken. 

 Frequenter legen 

 Frequentie van ophalen van bijvoorbeeld plastic verpakking  

 Gamification hoe goed we het met z’n allen en per dorp? 
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 Gebruik groene container voor keuken en groenteafval beter uitleggen 

 Geef het aan op het overzichtskalender wanneer de containers gelicht worden 

 Geef meer mogelijkheden om afval te scheiden. De groene container is prima voor tuinafval, niet voor 
etensresten. Bedenk daarvoor een centraal punt per dorp. 

 Geef mensen een compostbak. Met informatie wat daar in kan. 

 Geen idee De mensen die van goede wil zijn, zoeken wel hoe ze gescheiden kunnen aanleveren en 

sommige mensen zullen nooit meedoen Maar waarom er in deze gemeente 200 kg per persoon wordt 
weggegooid is onduidelijk Het kan de tuinafval zijn in deze grote ruime dorpen met veel tuinen en 

groen  

 Geen idee, zo moeilijk is het niet? 

 Geen kilometers hoeven te reizen voor inleveren van bepaalde afvalstromen. 

 Gekleurde bakken waar je je afval in kunt scheiden.  

 Gemeentegids 

 Genoeg bakken om het te scheiden 

 Genoeg mogelijkheden 

 Gerichte containers verschaffen zodat ik thuis kan scheiden. 

 Gescheiden conteners 

 Gescheiden inzameling aan huis (zoals in Zuidhorn) 

 Gescheiden inzameling plastic; oud papier beter georganiseerd en niet steeds dat je het maanden 
moet bewaren en de container propvol zit 

 Gescheiden ophalen 

 Gescheiden ophalen, zie gemeente Westerkwartier 

 Gft vaker ophalen. En per gewicht betalen zodat een halfijne volle groene container ook wordt 
aangeboden 

 Giedkoper of gratis ( betalen genoeg gemeentelijke belasting ) 

 Glas bakken staan er al, kledingcontainer bakken zijn vaak te vol, vaker legen, stimuleert om te 

verzamelen en weg te brengen 

 Glas container  

 Glas ed. aan huis inzamelen, mensen een dag van te voren een sms sturen dat de volgende dag wordt 

ingezameld. Het zelfde geldt voor oud papier, we krijgen een afval kalender maar daar kijk je in de 
praktijk niet naar. 

 Glas, papier en metaal zijn nu vaak nog een aardige klus om weg te brengen, helemaal wanneer je het 

(iets te lang) opspaart. 

 Glas, plastic ed. Apart ophalen of aparte containers aanbieden 

 Glas, plastic, papier en chemisch afval ophalen of inleverpunten dichtbij 

 Goed aanbod van bakken om afval te scheiden of een verzamelpunt in de buurt 

 Goed nascheiden, wat mogelijk is 

 Goed toegankelijke inleverpunten voor verschillende soorten afval 

 Goede afvalvoorziening bv milieustraat bij winkel. 

 Goede voorlichting  

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting te geven, wat je precies bespaart bij Diftar.  

 Goede voorlichting van het hoe en waarom, zodat je je bewust bent van de zingeving van het afval 

scheiden. 

 Goede voorzieningen dichtbij het punt waar afval vrij komt. 

 Goedkoper maken gemeente is veel te duur. Van de burger word alles verwacht en wat doet de 
gemeente?  

 Goedkoper maken om afval in te leveren 

 Goedkoper maken van de stortplaats! 

 Gratis brengen. Afval vast bedrag.  

 Gratis milieustraat 

 Gratis milieustraat in elk dorp waar je elke dag terecht kunt, zoals bv in Frankrijk, bij dorpen, 
campings, er staat precies op wat er in moet 

 Gratis verstrekken van diverse bakken voor scheiden van afval 

 Groenbakjes op aanrecht en compostvat waren prima acties 

 Groene container in de zomer vaker legen. 

 Groene container vaker ophalen 

 Grof (tuin)-afval weer eens per maand huis aan huis ophalen. Aparte bakken/containers uitdelen. De 
openingstijden van Openbare Werken verruimen, in elk geval naar ELKE zaterdag. 

 Grof vuil frequenter langs halen in de gemeentes.  
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 Grofvuil weer ophalen bij huizen. Het gaat nu gemakkelijk in de grijze container. Dit hoor ik veel 

mensen zeggen omdat velen niet in staat zijn om het naar de stort te brengen. 

 Groter aanbod per dorp, dus dichtbij waar je het gescheiden afval kwijt kunt, de meeste mensen willen 

echt wel wat moeite doen, zeker als daardoor de grijze container de helft meer bij de weg kan.  

 Grotere containers 

 Grotere kleding bakken ze zijn nu vaak vol en onhandig 

 Het afvalsysteem aanpassen; minder vastrecht per bak, zodat je 's zomers over twee groen bakken 
kunt beschikken en 's winters niet 

 Het antwoord staat bij de 1e opmerking 

 Het apart ophalen, aparte bakken 

 Het bij huis afhalen zoals b.v in Zuidhorn 

 Het financieel aantrekkelijk te maken om te scheiden 

 HET IS AL NIET ZO MOEILIJK ER ZAL BIJ DE MENSEN EEN KNOP OM MOETEN DAT HET BELANGRIJK IS 
OM JE AFVAL TE SCHEIDEN EN WAT DAAR DE VOORDELEN VAN ZIJN VOOR NU EN IN DE TOEKOMST 

 Het is al redelijk makkelijk 

 Het kan voor inwoners gemakkelijker. Ik rijdt vaak door een aantal dorpen ( Den Ham e.o) waar afval 
zoals Glas, papier,sappakken, plastic 1 x p/w wordt opgehaald. Dit zou enorm helpen. Misschien 

informeren naar hun cijfers. Inwoners die het op deze manier aanbieden en het zo wordt opgehaald 
zijn erg te spreken en enthousiast. De vrachtwagen die het ophaalt moet dan wel op elektriciteit 

uiteraard. 

 Het liefst een extra bak voor papier en een voor plastic afval 

 Het ligt niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de mensen. Het is vaak ook een kwestie van willen 

 Het mogelijk maken om apart plastic en drinkpakken aan te bieden/in te zamelen 

 Het scheiden van afval belonen met korting op de heffing 

 Het scheiden van grijs afval gaat op dit moment in de scheiding installatie uitstekend. Begin daarom 

niet met het bedenken van iets nieuws wat wellicht meer gaat kosten en per saldo niets oplevert. 

 Het wordt nooit makkelijk en is altijd gedoe  

 Het zou heel mooi zijn als wij ook in gemeente hogeland onze plastiek afval en blikken etc kunnen 
inleveren in bv ondergrondse containers of een bak bij ons thuis 

 Het zou mensen meer stimuleren en bewuster laten omgaan met afval scheiden als dat zichtbaar is. Ik 

zou graag weer terug zien in ieder woonplaats een container voor blikafval, een container voor plastic 
afval, een container voor sap en melkpakken 

 Hetgeen gescheiden kan worden afgeleverd dat doen we  

 Hier is het uitgangspunt dat afval scheiden DE oplossing is... Dat vraag ik me af. Ten eerste denk ik 
dat je aan het begin van de keten moet beginnen. Als je minder afval hebt dan hoef je ook minder te 

scheiden. Denk eerst de verpakkingen ed. verbeteren zou al heel erg veel helpen. Ten tweede denk ik 
dat meer informatie over het scheidingsproces zou helpen. Als iedereen weet wat daar wel en niet lukt 

jun je eenvoudiger aandacht besteden aan de moeilijke zaken en niet je energie stoppen in zaken die 
later in het proces eenvoudig zijn te scheiden 

 Hoeft niet makkelijker maar wel duidelijker 

 Houtafvalcontainer en vlakglas en puincontainer in bedum gemeenteterrein 

 Idem plus duidelijk de rubrieken aangeven.Wat moet waar in en waar heen. 

 Ieder huishouden een aparte plastic container? 

 Iedereen een prullenbak voor in huis aanbieden 

 Iets duidelijker graag 

 Iets om plastic te verzamelen,denk dat dat al heel veel scheelt in de hoeveelheid afval. 

 Iets van belonen/leuker instellen, dat afval scheiden een verantwoordelijk is, zoals je bewust inkoopt, 
ook meer bewust gaat opruimen, dan is het niet meer weggooien omdat je iets niet meer nodig hebt 

maar terug geven aan de kringloop van materie 

 Ik mis de optie om plastic afval in gescheiden zakken aan te bieden. Glasbak, textielbak, GFT-

container, afvalstraat, kringloopwinkel bestaan al. Een oudpapierbak (ken ik nog uit Amsterdam) zou 

prettig zijn, ik hou niet van die ophaalrondes voor oudpapier waarbij de buren gluren wat je allemaal 
op straat zet. 

 Ik wil meer afval gescheiden in kunnen leveren, zoals papier, blik, plastic, glas enz. Ik wil dat de 
mogelijkheid er is voor alle bewoners om dat zelf te doen. 

 Ik zou graag het plastic willen scheiden uit mijn huisvuil 

 Ik zou het fijn vinden als plastic ook apart wordt gescheiden. En dat er op wordt toegezien dat 

supermarkten minder plastic gebruiken voor groente en fruit.. Bij de Jumbo en Plus is er weinig 
groente te krijgen zonder dat het al voorverpakt is.  

 Ik zou het niet weten... 

 In Bedum een kleine papiercontainer bij huis plaatsen ipv ophalen eens per maand/wegbrengen naar 

papierstation. Meer containers voor incontinentiemateriaal. 

 In de buurt mogelijkheden creeeren 
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 In de vorige gemeente waar wij woonden kwam iedere 2 weken een 'treintje'langs met karretjes voor 

textiel, glas, plastic, papier. Je zette je kratje buiten de voordeur en het werd geleegd. Wellicht is dit 
niet haalbaar maar handige kratjes die makkelijk achter in de auto passen voor de diverse soorten 

afval zodat de gang naar de diverse bakken een gewoonte wordt tijdens het boodschappen doen. Nu 
vergeet ik het vaak mee te nemen en staat het in de schuur tot ik het weggooi in de juiste bak of 

wanneer ik ruimte nodig heb in de grijze bak. 

 In de wijk aanbieden dat we het echt gesche9iden kan aanbieden op loopafstand nu moet ik er zelf 
mee zeulen door het dorp heen. 

 In elk dorp een aantal containers voor alle producten.op een bedrijventerrein? 

 In elk dorp meerdere containers plaatsen voor meer afval.Zoals blikken en sappakken 

 In ieder geval een afvalscheiding app voor de telefoon en meer mogelijkheden bieden om afval (plastic 
en blik) te scheiden... inzamelmogelijkheid bieden binnen de gemeente  

 In meerdere dorpen een inleverpunt creëren. 

 In mijn optiek begint dat bij de bron. Ga in contact met lokale leveranciers en winkels met de vraag 

om mee te denken hoe de verpakkingwoede gereduceerd kan worden. In mijn optiek ligt daar een 
belangrijk deel van de cyclus. De gebruiker gaat in mijn optiek zoveel mogelijk uit van gemak. Als ik 

tijd moet besteden om verpakkingen te ontleden om afval te scheiden dan ga ik die tijd niet besteden 
maar als dat heel eenvoudig wel kan dan ga ik dat zeker wel doen. Belangrijke kanttekening ik spreek 

weleens mensen die drie of vier containers bij de deur hebben voor afvalinzameling. Daar zit ik 
absoluut niet op te wachten. In mijn optiek kan je dan beter energie steken in het optimaliseren van 

het sorteerproces bij de inzamelaar en verwerker (scheelt ook weer CO2 uitstoot van al het 
vrachtverkeer wat de huis containers komt legen en aspect veiligheid van al dat groot verkeer in 

woonwijken).  

 In Oostenrijk zijn de afval regels nog strenger.Misschien een voorbeeld voor ons? 

 In sommige dorpen komt er wekelijks (?) een kar langs die diverse afval gescheiden ophaalt groen, 

plastic, blik, glas, papier enz. Idee? 

 In Westerkwartier rijd een kar die verschillende afvalsoorten apart ophaalt Vooral plastic is te veel in 
de container als we dat apart kunnen inleveren scheelt minsten de helft in de container. Blik komt veel 

voor dat kan toch ook apart.Desnoods maak je een milieustraat met containers waar alles apart in 
kan.  

 In Zweden staan veel containers voor het scheiden van allerlei afval bij elkaar, blikjes, papier, plastic, 

glas enz. enz. 

 In zwitserland moet je al je vuilinis, muv tuinafval, op 1 plek inleveren. Hier staan 4 of 5 bakken; 
glas+blik, papier, plastic+drinkkarton, gft, overig.  

 Info verspreiden 

 Informatie folders  

 Informatie op de site zetten. En dit (anders maar landelijk) promoten. 

 Informatie op de website 

 Informatie verstrekken 

 Informeren 

 Inleveren klein chemisch afval weer open op de Talmaweg. 

 Inleverpunten bekender maken  

 Inleverpunten dichtbij en de openingstijden buiten eigen werktijd. Of een aparte bak/container in het 

geval van ophalen. 

 Inleverpunten dichtbij met diverse duidelijke bakken, zoals papier, tuinafval, glas, frituurvet, chemisch 
afval etc 

 Inleverpunten dichterbij brengen 

 Inleverpunten dichterbij of ophaalroutes 

 Inlichten via periodieke brochures, verzorgen van periodieke voorlichtingsavonden. 

 Invloed aanwenden om verpakkingen meer van gelijke samenstelling te krijgen waardoor plastic beter 
recyclebaar wordt. Grofvuil ophalen weer invoeren. Uit de actie in usquert met vrijwilligers blijkt dat 

voor sommige inwoners de milieustraat niet eenvoudig te bereiken is. Misschien net als bij oud papier 
door verenigingen elektrische apparaten laten inzamelen tegen een vergoeding gegeven wordt?  

 Inzamel punt sap pakken 

 Inzamelpunten voor alle afval, dus ook plastic, textiel, papier 

 Inzicht geven in de afvalketen (van inzameling tot nieuw product) 

 Is al voldoende. 

 Is al makkelijk. 

 Is al niet zo moeilijk 

 Is goed 

 Is Makkelijk genoeg  

 Is momenteel goed te scheiden 

 Ja dat helpt zeker 
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 Ja, en het woord afval te schrappen met de cradle to cradle doctrine, afval bestaat niet, alles wordt 

grondstof.  

 Ja, ophalen aan huis, glas, textiel, papierbak in straat 

 Jong beginnen extra aandacht voor afval scheiden op basisschool?  

 Juiste middelen  

 Kan zo niks bedenken 

 Kijk naar Zuidhorn waar veel geschieden opgehaald wordt  

 Kledingcontainers sneller laten legen 

 Klein goed afsluitbare biobak voor in de keuken. Kunnen kleine dingen in om gezamelijk in grote te 
gooien. 

 Kleinere groene container of de mogelijkheid om een kleinere te krijgen 

 Kosteloos afvalbakken maken bij mensen thuis., afval verkleiner zodat je papier en dergelijke 

makkelijker kan opslaan 

 Laat zien hoeveel plastic er opgehaald wordt. Het is schrikbarend. 

 Lagere kosten voor inleveren afval / bouwafval/ grof vuil. ben bang dat steeds meer mensen wild gaan 

storten in poldergebieden of in andermans containers vanwege de kosten. 

 Locatie waar batterijen etc. kunnen worden gestort 

 Luiers apart 

 Maak de drempel lager, neem beperkingen weg, en zorg voor duidelijk beleid. dus inleveren in je 
woonplaats ipv de halve provincie door te moeten, ruime openingstijden en een mogelijjkheid om de 

rommel op te laten halen op een tijd die mij past en tegen een gepaste vergoeding. Ons aller belang 

toch? 

 Maak het goedkoper of zelfs gratis, statiegeld! 

 Maak het mogelijk om in de dorpen zelf afval in te leveren dat niet in de grijze afvalbak mag, zodat er 
geen reis naar een mileu-straat in Groningen voor nodig is. Hang geen prijskaartje aan het inleveren 

van afval. 

 Maandelijks route rijden voor chemisch afval, met gedetailleerde beschrijving van wat daar onder valt, 
en het leveren van speciale bak daarvoor. Grofvuil route invoeren.  

 Meer aanbod van onverpakte producten , de stapels folders niet in plastic verpakken 

 Meer afval containers 

 Meer afval inzamel punten  

 Meer afvalbakken plaatsen 

 Meer afvalcontainers in de woonwijken  

 Meer afvalcontainers voor plastics (plastic hero's). 

 Meer afvalstromen aan huis inzamelen. 

 Meer afvalstromen aanbieden 

 Meer afvalstromen zoals bv. metaal en plastic of drankkartons 

 Meer afvalverzamelcontainers of ophalen. In Zuidhorn blijft de zwarte/ grijze huiscontainer nagenoeg 

leeg, alles wordt opgehaald tuinafval, glas, blik, plastic, batterijen etc. 

 Meer algemene containers 

 Meer bakken en laten zien waar ze staan.  

 Meer bakken of zakken 

 Meer bakken, en valer ophalen. 

 Meer bakken, eventueel op aanvraag 

 Meer bakken/containers aanbieden in de buurt of aan huis, waar meer papier, plastic en blik in 

gescheiden kan worden 

 Meer bakken? Zijn al meer gemeentes waar ook papierbakken e.d. zijn. Scheelt een hoop rommel in 

huis. 

 Meer centrale punten waar blik, pakken en dergelijke heen gebracht kan worden  

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers  

 Meer containers 
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 Meer containers (klein) 

 Meer containers betere voorlichting 

 Meer containers bij huis 

 Meer containers bij huis en/of meer en vaker ophalen van het afval 

 Meer containers bij iedere bewoner om zo beter afval te scheiden 

 Meer containers dan alleen grijs en groen 

 Meer containers en anders meer op 1 plek waar je alles kan brengen 

 Meer containers en zoals nu de ene week de grijze en de andere week de groene container kunnen 

aanbieden, en misschien plastic nog meeer scheiden of sap/vlapakken 

 Meer containers gaan aanbieden. Ook voor plastic oid 

 Meer containers in dorp 

 Meer containers per soort zoals sappakken, papier, plastic, e.d. 

 Meer containers plaatsen en die dan vaker legen! 

 Meer containers plaatsen voor textiel, afgewerkte olie en metaal/plastics 

 Meer containers plaatsen waar je bv. glas, papier, plastic enz. in kan doen. Ook in bv. dorpen. 

 Meer containers plaatsen,of ze eerder leegmaken,oa kledingcontainers zijn vaak vol. 

 Meer containers voor plastic en pakken bv 

 Meer containers voor plastic enz.  

 Meer containers voor verschillend afval 

 Meer containers voor verschillende soorten afval 

 Meer containers zoals glas en kledingcontainers. Kledingcontainers zijn nu heel vaak vol zodat je alles 
weer mee moet nemen naar huis. 

 Meer containers, alhoewel achteraf scheiden dus een optie blijkt. Wist ik niet 

 Meer faciliteren dat speciaal afval (o.a. veel tuinafval, bouw- en sloopafval) op meer plekken kan 
worden verzameld. Hierbij ook denken aan de mensen zonder auto. 

 Meer gelegenheid in eigen omgeving om afval af te geven. 

 Meer gescheiden containers zoals B.v. Blik / plastic apart scheiden 

 Meer grondstoffen apart in laten zamelen (blik, sappakken, plastic) 

 Meer hulpmiddelen aanbieden (plastic Heroes e.d) 

 Meer info 

 Meer info op social media 

 Meer inlever mogelijkheden 

 Meer inlever punten 

 Meer inleverposten chem afval en ebv witgoed 

 Meer inleverpunt (bewaak vervoerstromen, zorg ervoor dat niet opeens heel veel kilometers door 

burger gereden moet gaan worden in plaats van door de vuilniswagen 

 Meer inleverpunten 

 Meer inleverpunten 

 Meer inleverpunten 

 Meer inleverpunten die ook vaker open zijn; klein chemisch afval en elektrische apparatuur. 

 Meer inleverpunten en stortprincipe gem. Groningen 

 Meer inleverpunten of extra container verstrekken. Vaker containers legen. 

 Meer inleverpunten papier en glas 

 Meer inleverpunten van verschillende afvalproducten 

 Meer inleverpunten, dichterbij.Vaker open. 

 Meer inleverpunten?? 

 Meer inzage over waar bijvoorbeeld glas, oud papier en plastic naartoe kan worden gebracht. En daar 

meer plekken voor creëren 

 Meer inzamelingspunten 

 Meer inzamelpunten  

 Meer inzamelpunten 

 Meer inzamelpunten 

 Meer inzamelpunten 

 Meer inzamelpunten bij de supermarkt 

 Meer inzamelpunten creëren 

 Meer inzamelpunten creeren met langere openingstijden voor mensen die werken 

 Meer inzamelpunten en duidelijk maken waar ze zijn.  

 Meer inzamelpunten. Minder verpakkingsmaterialen. 

 Meer kleuren containers? of een gezamelijke afvalbak voor de buurt? Zal wel ruimte innemen. 

 MEER LOCATIES VOOR GESCHEIDEN AANBOD 
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 Meer mogelijk heden om thuis te kunnen scheiden. Zodat wij er niet overal mee heen hoeven te 

slepen.  

 Meer mogelijkheden 

 Meer mogelijkheden  

 Meer mogelijkheden aan bieden, wij kunnen momenteel lastig blik, plastic, en kartonnen melkpakken 

gescheiden inleveren. 

 Meer mogelijkheden aanbieden  

 Meer mogelijkheden aanbieden bijv plastic en karton scheiden (karton kon vroeger in containers in 
Winsum, reed ik apart heen). 

 Meer mogelijkheden afval te scheiden 

 Meer mogelijkheden bieden 

 Meer mogelijkheden bieden in eigen woonplaats, dichtbij huis. daar in te leveren. Bijvoorbeeld voor 
tuinafval per wijk mogelijkheden bieden dit te kunnen inleveren. 

 Meer mogelijkheden bieden in te scheiden. Dus ook plastic. En meer containers voor luiers.  

 Meer mogelijkheden bieden voor plastic, sappakken en aantal keren gratis wegbrengen grof vuil 

 Meer mogelijkheden creëeren  

 Meer mogelijkheden en inbrengpunten verspreid in de gemeente voor elektische apparaten en KCA. En 
dit ook duidelijk communiceren.  

 Meer mogelijkheden gevn 

 Meer mogelijkheden in wijken om het afval te kunnen inleveren en niet alleen bij winkels 

 Meer mogelijkheden meer containers in buurt van woning om dat te doen 

 Meer mogelijkheden om afval te scheiden.  

 Meer mogelijkheden om afval thuis te scheiden bijvoorbeeld door middel van bakken 

 Meer mogelijkheden om dichtbij in te leveren 

 Meer mogelijkheden om het weg te brengen,nu alleen een glasbak en kledingcontainer en 
oudpapier.Dit zou uitgebreider kunnen. container voor lege pakken,blik en plastic flessen. 

 Meer mogelijkheden om te scheiden.  

 Meer mogelijkheden thuis. Extra containers voor plastic en sappakken  

 Meer mogelijkheden tot gescheiden inleveren. Met name plastic en pakken kan hier niet gescheiden 
worden ingeleverd. Zoals al eerder genoemd Kijk naar bv. de voormalige gemeente Leek. Daar wordt 

het gedaan door Hummel recycling. Alles kan bij de weg en wordt gescheiden afgevoerd. 

 Meer mogelijkheden. Ik kan blik en plastic in de gemeente niet apart inleveren.  

 Meer ophalen of locaties aanbieden waar je wat heen kunt brengen  

 Meer opties aanbieden 

 Meer opties geven 

 Meer petflessen en pakken innemen 

 Meer plaatsen aanbieden om afval gescheiden aan te bieden .. chemisch bv 

 Meer plaatsen om het in containers te doen 

 Meer plaatsen waar het ingezameld kan worden. bv in ons dorp 

 Meer plaatsen waar je glas en papier alles in kunt leveren op centrale plekken . verpakkings materiaal 
en zo in laten leveren. statie geld op blikjes.  

 Meer plekken in Bedum waar je afval gescheiden kunt aanbieden. Is nu veel te weinig. !!!!! 

 Meer plekken om grof afval en elctr.apparaten etc. in te leveren 

 Meer plekken om het op een positieve manier spullen te hergebruiken. gekregen boeken kunnen delen 
met Bieb, in uitleenkast etc en dat makkelijker maken, niet alleen in blauwe schuit, maar bij schoeln in 

winkels etc en  

 Meer plekken waar dit zelfstandig kan. Zoals oud papier bakken bij de supermarkt, net als de 
glasbakken. Nu moet je speciaal langs het voetbalveld met een megafoons achterin de auto. Een 

boodschappentas vol glas en oud papier neem je nog eens gemakkelijk mee. In het dorp wordt de 
maandelijkse ophaaldatum nogal eens gemist en dan zit je met een flinke stapel. Plastic, textiel mag 

meer aandacht en zichtbaarheid.  

 Meer plekken waar je afval kunt brengen 

 Meer publiciteit hier over 

 Meer punten om afval af te voeren, evt met de afval routes zorgen voor afvoer sappakken en plastic.  

 Meer punten voor gescheiden afval maken, soms moet ik mijn oud papier naar Winsum brengen omdat 

de containers hier in uithuizen gesloten zijn, waanzin toch? Maak een kleine milieustraat in elk dorp 
voor glas papier drankkartonnen etc 

 Meer punten voor het inzamelen van het (bijzondere) afval. Neem als voorbeeld de Mileuboer in het 

Westerkwartier. Vaker en structureel een mogelijkheid voor het inleveren van afval. Een extra plastic 
container per huishouden is ook een mogelijkheid. Of een papier container in dorpen waar dit niet 

geregeld is door een partij.  

 Meer scheiden bv plastic in een aparte container of aparte tassen wat de gemeente dan ophaalt 

 Meer scheiden van afval of door meerdere containers of door de ouderwetse schillenboer 
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 Meer scheidings mogelijkheden in de containers 

 Meer soorten afvalbakken naast de glasbakken 

 Meer soorten afvalcontainers verstrekken zonder extra kosten 

 Meer soorten containers 

 Meer soorten containers 

 Meer soorten containers 

 Meer soorten containers o.a. voor plastic 

 Meer soorten containers, ook voor plastic en drankpakken etc 

 Meer sorteerpunten realiseren. kijk naar bijvoorbeeld Oostenrijk, hier heb je per gemeente een punt 

waar je alles precies kan scheiden. een straat waar je alles kwijt kunt. hier krijg je ook tassen bij de 
gemeente om alles thuis voor te scheiden. 

 Meer verschillende bakken 

 Meer verschillende bakken of inzamelpunten inrichten 

 Meer verschillende bakken voor verschillend afval 

 Meer verschillende containers 

 Meer verschillende containers 

 Meer verschillende containers 

 Meer verschillende containers voor het sorteren van afval (o.a. plastic, sap pakken) 

 Meer verzamel en inlever punten, ruimere openingstijden voor grofvuil. 

 Meer verzamel punten 

 Meer verzamelcontainers voor flessen, ijzer, glas, plastic en ander afval wat gescheiden moet plaatsen 

in de wijken, zodat men dat daarin kan deponeren. 

 Meer verzamelingen of ophalen bij huis 

 Meer verzamelplekken in de gemeente creeeren waar je je afval gescheiden in kan leveren. De 

vuilstort in Usquert is wel een eindje rijden. Zou daarom fijn zijn als er meer plekken zijn waar je 
dingen kan inleveren. Word de afstand kleiner dan ben ik ook geneigd om sneller dingen gescheiden in 

te leveren. 

 MEER VERZAMELPLEKKEN VOOR VERSCHILLENDE MATERIALEN. WERKEN MET PUNTENSYSTEMEN , BIJ 
AANTAL PUNTEN IETS LEUKS OF ZO IETS. EEN BONUS VOOR DORPEN. DORPSBELANGEN E.D 

 Meer verzamelpunten  

 Meer verzamelpunten of ruimere openingstijden milieustraat. en mogelijkheden om thuis afval beter te 

scheiden. het niet duurder maken van het storten van afval of het bij de weg zetten van de container, 
maar juist goed gedrag belonen. bijv. op de jaarafrekening een complimentje, gratis of tegen een laag 

bedrag compostbak aanbieden, laten zien wat er gebeurd met gerecycled materiaal (producten) en 
deze met korting aanbieden.  

 Meer verzamelpunten voor diverse zaken 

 Meer verzamelpunten voor electrische apparaten 

 MEER VOORLICHTING 

 Meer voorzieningen om te scheiden bij de woning zelf en ophalen daarvan. 

 Meer vuilnisbakken cq ‘vangers’ bij scholen, winkels, treinstations, bushaltes etc 

 Meer weggooi locaties voor bijvoorbeeld oud papier of batterijen.  

 Meer wegwerpmogelijkheden beschikbaar stellen, bv door weer pakkencontainers te plaatsen. 

 Meerbakken in de wijken 

 Meerdere 'kliko's' aanbieden. Nu alleen groen en grijs. Graag ook voor glas, papier, plastic etc. 

 Meerdere afvalbakken of afvallocaties per dorp 

 Meerdere afvalbakken thuis. 

 Meerdere afvalcontainers voor verschillende fracties 

 Meerdere afvalstromen, bv plastic-container 

 Meerdere containers 

 Meerdere containers 

 Meerdere containers ( groen, grijs, karton en papier, plastic  

 Meerdere containers of een plek waar dit is. 

 Meerdere containers of inzamelpunten dichterbij huis 

 Meerdere containers om afval te scheiden en vaker halen.  

 Meerdere containers uitdelen aan de inwoners. Naast de grijze en de groene container een blauwe 
container voor oud papier, een gele container voor drankenkarton en een oranje container voor 

recyclebaar plastic. 

 Meerdere containers zodat er nog beter gescheiden kan worden 

 Meerdere containers. 

 Meerdere inleverpunten zoals een plastic bak naast de glasbak 

 Meerdere kleine containers waarin je makkelijk afval kan scheiden 
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 Meerdere mogelijkheden om thuis glas / blik en plastic apart in te zamelen dmv bv deel-container 

 Meerdere niet te grote containers aanbieden, of containers aanbieden aan de gewenste groottes. 
Gezinnen hebben grotere containers nodig dan eenpersoonshuishoudens. 

 Meerdere plekken of containers regelen per huishouden om afval te scheiden. 

 Meerdere soorten afval scheiden 

 Meerdere soorten afvalcontainers 

 Meerdere soorten containers thuis of in het dorp. Bv container voor plastic 

 Meerdere soorten containers voor elk gescheiden product 

 Meerdere verschillende containers 

 Meerdere verschillende containers aanbieden 

 Meet mogelijkheden bieden dichtbij de verbruikers 

 Men moet natuurlijk niet vergeten ,waar gebruikt of gewerkt wordt levert afval op.de hoeveelheid 
hangt van de mens af  

 Mensen er bewust van maken 

 Mensen er op attenderen meer mogelijkheden bieden om het te kunnen scheiden 

 Mensen informeren 

 Mensen meer bakken geven voor gescheiden afval en deze regelmatig opkomen halen  

 Mensen moeten veranderen 

 Mensen mogen zelf ook wel eens goed nadenken! 

 Mensen stimuleren en belonen voor hun inzet 

 Met aparte bakken of zakken waarin je bij huis je afval gelijk kan scheiden. en de gemeente komt het 

dan ophalen eens in de zoveel tijd 

 Met een plastic container 

 Met voorlichting. 

 Mijn verantwoordelijkheid 

 Milieu boer  

 Milieuboer instellen die afval ophaalt die niet in de grijze/groene container kan 

 Milieustraat dichterbij 

 Milieustraat klantvriendelijker maken (de milieustraat is maar beperkt geopend, als je met een 
bedrijfsauto komt (dat is toevallig de auto met trekhaak) moet je bijbetalen omdat het zogenaamd om 

bedrijfsafval van het installatiebedrijf zou gaan (ook al zijn het matrassen), soms kun je spullen 
helemaal niet kwijt omdat de sleutel van de betreffende container zoek is. 

 Milieustraat op centrale plekken 

 Millieuboer inschakelen 

 Minder aan bieden in verpakking  

 Minder afvalproducten 

 Minder plastic of extra verpakking om producten heen, dat is voor de voedsel en waren ketens en 
supermarkten etc met name een mooie taak 

 Minder verpakkings materiaal 

 Mindere bakken 

 Mis plastic terwijl dit per kg meer oplevert dan papier... 

 Misschien bakken voor plastic. 

 Misschien bakken/opvangmateriaal uit te geven aan bewoners en aangeven waar dit ingeleverd kan 
worden 

 Misschien een aparte afvalbak voor bijvoorbeeld (melk)pakken 

 Misschien een extra container voor plastic afval. 

 Misschien juist minder in plaats van meer inzakelpunten maar dan juist wel (veel) groter opgezet. 
Duidelijk vindbaar, bereikbaar en waar je (vrijwel) alles (huishoudelijk) aan kunt bieden zodat je daar 

je afval zonder twijfel kwijt kunt en niet op tournee hoeft om het verantwoord kwijt te raken.  

 Misschien meer containers (bijvoorbeeld ook een kleine voor plastic) 

 Misschien meer containers o.a. voor plastic 

 Misschien meer containers om nog beter te scheiden 

 Misschien meerdere containers 

 Misschien nog meer mogelijkheden bieden, vooral voor plastic, en op meer plaatsen 

 Misschien toezicht bij de bakken? Een camera? 

 Misschien wel meer containers voor specifieke afval. 

 Mogelijkheden aanbieden 

 Mogelijkheden aanbieden qua afvalbakken  

 Mogelijkheden bieden 
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 Mogelijkheden bieden voor het scheiden van afval. In Rodeschool zijn er te weinig mogelijkheden 

buiten de eigen grijze en groen container om afval te scheiden. Een verzamelpunt met 
papiercontainer, plasticcontainer, textielcontainer etc. voor het hele dorp. 

 Mogelijkheden genoeg 

 Mogelijkheden in het dorp omheen te brenge 

 Mogelijkheden om afval 'voor de huisdeur' aan kunnen bieden, zoals de groene en de grijze container 
en oud-papier 

 Mogelijkheden om plastic, melkpakken (en evt. blik) in te leveren. 

 Mogelijkheden vergroten 

 Mogelijkheden voor schepen glascontainers blikcontainers papier containers e.d. soort milieustraat bij 
de supermarkten zoals in duitsand. 

 Mogelijkheden. bv de kledingbakken zitten vaak vol. 

 Mogelijkheden/tools faciliteren  

 Mogelijkheid om plastic afval te scheiden 

 Mogelijkheid om plastic apart in te leveren 

 Mogelijkheid om plastic apart in te zamelen 

 Mogelijkheid om plastic te scheiden 

 Mogelijkheid om plastic te scheiden 

 Mogelijkheid tot het apart inzamelen van plastic en sappakken e.d.. 

 Naar wens containers leveren en die ophalen op afroep 

 Naast de bestaande bakken die we al hebben, nog een bak er bij doen voor andere soorten afval. 

 Naast een glasbak en een kleding/stoffenbk ook een PMD inlevercontainer en uitgifte van de zakken 

daarvoor ook in kleine dorpen (dus niet alleen bij gemeente of supermarkten) 

 Nascheiden 

 Nascheiding werkt volgens mij beter dan nog meer containers bij huis te hebben staan. 

 Net 

 Niet 

 NIET 

 Niet door verschillende containers hebben de meeste geen ruimte voor. 

 Niet iedereen neemt de moeite (op de fiets) naar de papiercontainer te gaan. 

 Niet nog meer containers in huis Daar heb ik geen ruimte voor!! Buitenom heb is er ook geen ruimte 
voor. 

 Niet te duur maken scheiden van afval kost geld gemeentewerf moet goedkoper 

 Niet te ver van huis 

 Nog duidelijker maken? Bijv op tv? 

 Nog een container maar wel met een overkapping of iets dergelijks erbij zodat hij de containers achter 
een gesloten deur zitten en uit het zicht.Dit is niet voor iedereen mogelijk i.v.m ruimte gebrek dus dan 

heb je daar weer een punt 

 Nog meer afvalbakken - ergens 

 Nog meer containers voor bv. plastic  

 Nog meer verschillende containers Bijv bij supermarkt 

 Nog zo'n lastig te beantwoorden vraag. Misschien moet de (verpakkings)industrie daarvoor zorgen. Ik 
vind het erg prettig als op gecombineerde verpakking staat wat bij welk afval hoort. 

 Nogmaals, zoiets als de schillenboer die in de voormalig gemeente zuidhorn rond rijdt. nu verzamel ik 
mijn plastic en breng ik het bij mijn ouders, zodat het daar ingezameld wordt..  

 Omheiningen plaatsen waar bladafval in kan in het najaar  

 Ondergrondse buurtcontainers per soort, b.v. 4 of 5 verschillende openingen. Je ziet het wel eens op 

luxe campings. 

 Ongeveer net zo doen als in het Westerkwartier. 

 Ook containers voor plastic, glas en papier verstrekken 

 Ook extra depots voor plastic afval? 

 Ook in kleine woonkernen mogelijkheid voor gescjeiden afval 

 Ook mogelijkheid om b.v. kartonnen melkpakken etc. te realiseren 

 Ook plastic en drinkpakken inzamelcontainers bij de supermarkt  

 Ook zaterdagopenstelling van de milieustraat in Usquert 

 Op 2 punten in het dorp de glasbakken blijven houden is wel belangrijk 

 Op de afvalkalender ook met een verwijzing (site gemeente) aangeven wanneer oud papier per dorp 
wordt ingezameld  

 Op diverse plaatsen bakken neerzetten..... 

 Op loopafstand inzamelplekken creeeren. 

 Op meer plaatsen de mogelijkheid om chemisch afval in te leveren 
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 Op meer plekken inzamel punten zodat je er niet voor om hoeft te lopen, dit doen de meeste mensen 

niet. Bijvoorbeeld de luiercontainer staat bij de basisscholen in Rasquert.. Als oudere gebruiker van 
incontinentiemateriaal heb je daar niets meer te zoeken. In het dorp Baflo vindt je er geen enkele in 

de nabijheid van de woningen waar veel ouderen wonen. 

 Op meerdere plaatsen een glas , kleding, chemisch afval containers te plaatsen, ik ben niet in bezit 
van een rijbewijs en ga geen half uur sjouwen met oud vies glas, zakken oude kleding enz. 

 Openbare afvaldepots (bv ondergronds containers) dichtbij huis. Mensen zijn gemakzuchtig en willen 
zsm van hun afval af. 

 Openingstijden milieustraat verruimen (en ms meer inzamelpunten) en kosten inleveren verlagen. 

Hoge tarieven helpen niet echt.Verder werkt het systeem met de grijze en groene containers prima 

 Openingstijden van de gemeente werf uitbreiden 

 Openingstijden verruimen bij de gemeente afval depo  

 Ophaaldienst voor glas, plastic, blik en papier regelen  

 Ophaalservice glas en papier 

 Ophalen 

 Ophalen of bijv sappakken container weer terug  

 Ophalen van b.v. tuinafval goedkoper maken. Meer plekken aanwijzen waar je tuinafval kwijt kunt (op 

een bult) waarna het opgehaal wordt. Te vergelijken met afgevallen blad in de herfst. 

 Otto voor plastic 

 Oud papier ergens kwijt kunnen 

 Oud papiercontainer aanbieden (al wordt het maandelijks bij ons opgehaald aan de weg, een container 

is makkelijker en denk dat mensen dan ook beter het papier/karton scheiden). Gescheiden plastic 

afval afhalen 1x in de maand bv. Afval afleveren bij gemeentewerf goedkoper.  

 Oude apparaten inzamelen 

 Overal gratis een container voor zodat je niet de deur er voor uit hoeft. 

 Overzichtelijke wegbreng punten bij winkels, waar veel verschillende dingen terug gebracht kunnen 
worden 

 Overzichtelijkheid is wezenlijk. Niet meer bakken dan minimaal nodig. Hou in gedachten dat duurzaam 

en milieu holle termen zijn geworden.. 

 Papier containers voor elk huishouden, 

 Papier en plactic containers bij de bewoners zodat ze thuis het kunnen scheiden 

 Papier/ pakken en plastick containers. Ruime openingstijden en meer punten waar je het afval kunt 
inleveren. Beter nog het afval op gezette tijden op te laten . 

 Papierbak 

 Papierbakken en eventueel plastic bakken, ik neem nu mijn papier mee naar Groningen 

 Papiercontainer 

 Papiercontainer 

 Papiercontainer bij huis/ plastic container bij de winkels (we zijn net uit Amersfoort naar Ulrum 

verhuisd, in Amersfoort wordt op die manier PMD ingezameld en dat werkt heel goed)/ het 
afvalbrengstation gratis (verrekend in afvalstoffenheffing) maken, nu kost alles geld wat tegenhoudt 

om het grove afval te scheiden. Het zou mij niet verbazen als er hier veel van dat afval in de grijze 

container verdwijnt 

 Papiercontainers bij de supermarkten plaatsen. 

 Papiercontainers en plasticcontainers bij de glasbak plaatsen 

 Papiercontainers, glaskratten voor thuis (om een voorraad aan te leggen van lege flessen)  

 Per dorp afgiftepunten 

 Per dorp centrale inleverpunten creëren waar gescheiden afval ingeleverd en door Gemeente 
opgehaald kan worden. 

 Per dorp een met de auto makkelijk toegankelijke plaats waar je 24 uur per dag terecht kan met lege 

flessen, oud papier, textiel, batterijen, spaarlampen en evt. klein huishoudelijke artikelen. Soort van 
mini-milieustraat. 

 Per huisadres een papier en plastic container  

 Plaats in ieder geval plastic containers 

 Plaatsen van blik-en plastic containers 

 Plaatsen van papier/glas bakken bij supermarkten 

 Plasic en verpakkingen inzamelen (extra container?), papier vaker (laten) ophalen, meer 
mogelijkheden creeren (en duidelijker communiceren) om van tuin/snoeiafval af te komen.  

 PLASTIC 

 Plastic (flessen) containers in dorp plaatsen 

 Plastic / blik afval ergens kunnen deponeren 

 Plastic afval inzamelen 

 Plastic afval kunnen scheiden (of wordt dat nagescheiden en is dat efficiënter? Kijk ik heb geen idee...) 

 Plastic afvalcontainer 
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 Plastic apart 

 Plastic apart in kunnen leveren 

 Plastic apart inleveren. Duidelijker maken wat de kosten van afval in de grijze container is. 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen en daarvoor een bak bieden 

 Plastic apart inzamelen geeft minder volume in de grijze bak 

 Plastic apart inzamelen, ieder huishouden een container voor oud papier, groene container wekelijks 

legen in de lente en zomer, uitbreiding openingstijden afvalbrenstation Bedum 

 Plastic apart inzamelen.  

 Plastic apart laten inzamelen 

 Plastic apart ophalen 

 Plastic apart ophalen /extra container hiervoor ondergronds bij supermarkt 

 Plastic apart ophalen i.p.v. alles in grijze container 

 Plastic apart ophalen, al was het alleen maar om de mensen er bewust van te maken hoeveel plastic 
ze verbruiken. Drinkpakken zijn ook van die ondingen om te recyclen, maar we gebruiken er in ons 

huishouden veel van.  

 Plastic apart scheiden 

 Plastic apart van zwarte container gaan inzamelen 

 Plastic apart! net als in Haren en Assen enz. Ook al wordt het nagescheiden, je bent er bewust mee 
bezig!  

 Plastic blik en sap pakken apart inzamelen 

 Plastic container  

 Plastic container 

 Plastic container 

 Plastic container enof gascontainers  

 Plastic container oud en scheidingsmogelijkheid sappakken. 

 Plastic containers  

 Plastic containers aan bieden maar ook winkeliers stimuleren om papieren zakjes in de winkel te 

hebben 

 Plastic containers neer zetten 

 Plastic containers plaatsen. 

 Plastic en blik apart inzamelen 

 Plastic en blik apart inzamelen of naast de glasbak containers voor plastic en blik. 

 Plastic en blik ook gescheiden inzamelen 

 Plastic en drankverpakkingen gescheiden afvoeren 

 Plastic en kartonnen verpakkingen apart inzamelen 

 Plastic en luiers apart inzamelen 

 Plastic en pakken apart inzamelen 

 Plastic en sap/zuivelpakken apart inzamelen 

 Plastic gescheiden inleveren en meer mogelijkheden (tijden) om bijv. Apparaten in te leveren. 

 Plastic in eigen aparte container (gratis) 

 Plastic in plastic zakken doen en aan de weg zetten en glas! 

 Plastic laten scheiden en gratis laten ophalen dan word het gewone afval minder 

 Plastic los ophalen 

 Plastic ook apart verzamelen  

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden door verzamelpunten aan te bieden.  

 Plastic verpakkingen ontmoedigen bij supermarkten 

 Plastic zakken uitdelen waar plastic in kan 

 Plastic, aluminium etc apart laten scheiden (dus meer containers) bevordert inzicht in en 

bewustwording van eigen rol t.a.v. afval en wellicht tot vermindering 

 Plastic, blik en metaal bakken in ieder dorp neerzetten net als de flessebak 

 Plastic-containers. 

 Plastics/kunststoffen scheiden? 

 Plasticzakken aanbieden voor alle gescheiden plastic.dat zal al heel veel afval schelen.en het 

wekelijkse ophalen van papier,blik, plastic katoenenverpakking (bv. melkpakken) 
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 Plastik appart inzamelen 

 Plastik bij de weg kunnen zetten. 

 Platiszakken voor plasticafval 

 Plekken om plastic afval in te leveren. 

 Punten waar je drankkartons en plastic in kan leveren. 

 Regel het als gemeente zelf; val de burgers er niet mee lastig. Teveel verschillende containers = 
teveel ophaalkosten. Centraal na-scheiden is veel efficienter 

 Ruimere opening tijden inleverpunten van gemeente ,zijn nu alleen open op amtenaar tijden. 

 Ruimere openingstijden en klein chemisch afval altijd in kunnen leveren. 

 Ruimere openingstijden wegbrengstation 

 Sappakcontainer bij glascontainers 

 Sappakken/tetrapakken container. Plastic container. Gezamenlijke composthoop in de buurt?! Goed 
voor de moestuinen! Plek voor groeafval/takken in de buurt? Scheelt veel ritjes naar Warffum (is toch 

behoorlijk eind!) 

 Scheid al genoeg. heb geen plaats voor nog meer bakken, dacht dat daarvoor- voor de verdere 

scheiding- de toch welk hoge belastingen worden geïnd 

 Scheiden van plastic met aparte inzameling daarvan. Gebeurt ook bij waar onze kinderen wonen. En is 
er nog veel minder afval over voor de grijze container 

 Schridingsmogelijkheid is nu prima zijn v 

 Sloopafval laten ophalen bij de mensen thuis op een handig tijdstip; gemeentewerken alleen open op 

donderdagmiddag is niet praktisch! 

 Speciale afvalbakken (duo) aanbieden voor een schappelijke prijs aan inwoners, bepaald afval vaker 
ophalen, afval plaatsen dichterbij plaatsen 

 Speciale bakken  

 Speciale bakken of zakken om afval te scheiden. Of iedereen een gescheiden afvalemmer 

 Speciale containers voor plastic 

 Speciale opvang bakken voor batterijen en verf potten bij de glascontainers!! 

 Statiegeld kleine flesjes en blikjes, plastics in de winkel kunnen achterlaten. Chemokar vaker laten 

rijden en voor meerdere afvalstromen inzetten, niet alleen chemisch afval. 

 Statiegeld op glas 

 Statiegeld op kleding e.d..  

 Steeds meer producten weer schepbaar en uit het plastic aanleveren, zoals het vroeger was. In 
papieren zakken, gewoon pproducten uit het streek gebied wara we wonen kopen, geen inport 

producten meer. Terug naar de basis. Zelf verbouwen en meer kopen bij tuinen en organisaties die zelf 
verbouwen. 

 Stel duidelijk herkenbare afvalbakken beschikbaar voor de verschillende te scheiden afvalstromen. 

Geef de gelegenheid om deze ook in het weekend en na 18.00 uur ergens in te leveren of te legen; 
dan kunnen de extra afvalbakken klein blijven en loont het zich om mee te werken. 

 Stel ik zou plastic scheiden dan wil ik dat niet de hele tijd overal afval hebben in huis. Een onder 
grondse container in de straat zou handig zijn. 

 Sterkte 

 Stickers aanbieden voor huis-aan-huis folders/kranten 

 Stickers voor op de grijze en groene container met wat er wel en niet in mag. En er wat meer op 

controleren. 

 Stortplaatsen voor batterijen, lampen e.d. niet achter in een winkel waar je noot komt maar op een 
centrale plaats waar de gemiddelde dorpsbewoner vaak passeert. 

 Supermarkten dwingen minder plastic te gebruiken 

 Supermarkten stimuleren minder plastic te gebruiken  

 Tegen kostprijs verstrekken van compostbak waterton herbruikbare verpakking 

 Tegenstander van gescheiden inzamelen van platic en drankpakken enz. 

 Terug naar 1x per week grijs EN groen ophalen. Voor mij persoonlijk niet nodig, maar in het seizoen 
zie ik heel veel mensen met overtollig groenafval; dit gaat dan in de grijze container. 

 Textielinleverpunt VEEEEEEEL vaker legen; er liggen nu altijd zakken bij de container, doodzonde en 
mensen brengen denken laat maar, het is niet interessant blijkbaar. Meer glasbakken. 

 Thuis afval scheiden 

 Tips geven 

 Tja zelfde als vorig antwoord? 

 Transparantie 

 Tuinafval altijd gratis kunnen aanbieden bij de milieustraat 

 Tuinafval gratis maken, het is belachelijk dat je voor het wegbrengen van tuinafval moet betalen 

 Tuinafval gratis weg kunnen brengen naar de milieustraat 

 Twee containers is oke 
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 Uitgebreide inzameling van verschillende stromen 

 Vaker groene bak legen of gelegenheid creeeren om tuinafval (blad, takken)naar toe te brengen 

 Vaker ophalen 

 Vaker ophalen 

 Vaker thuis opgehaald of meer mogelijkheden op openbare plaasten met verschillende containers 

 Veel meer biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen produceren of meer herbruikbare 
verpakkingsmaterialen aanbieden in winkels 

 Veel meer kansen om afval te scheiden. Zoals bv. plastic, blik. Kijk maar eens hoe de gemeente het 
Westerkwartier dat doet. Schept ook nog eens werkgelegenheid! 

 Verbaas me al jaren als ik in bepaalde gemeenten kom (op bezoek bij vrienden) dat plastic apart 

wordt ingezameld. Waarom niet bij ons? En het gruwelt me als ik eraan denk dat ik straks in de stad 
woon en alles in die ondergrondse containers gestort moet worden in (weer) vuilniszakken. Brrrr.  

 Verpakkingen indien mogelijk weg laten ( bijv. Groente in plastic) 

 Verruiming van de openingstijden van de lokale brengstations 

 Verschillende afvalbakken bij huis, gescheiden afval ophalen, per dorp een afval inzamelpunt 

realiseren zodat er niet al ver mee moeten sjouwen. er is meestal wel een glasbak, maar bv ook voor 
blik, plastic, papier etc 

 Verschillende afvalscheiding bakken voor thuis. 

 Verschillende containers 

 Verschillende containers 

 Verschillende containers 

 Verschillende containers aanbieden, ook voor papier, blikjes, en vooral voor plastic. Zodat je het niet 
thuis hoeft op te slaan tot ...... 

 Verschillende containers aanbieden. 

 Verschillende containers, bakken 

 Verschillende containers, gft, plastic, overig, er vanuit gaande dat papier via scholen ed gaat. 

 Verschillende soorten afval wekelijke ophalen 

 Verstrekken van biologisch afbreekbare zakjes voor klein gf(t) afvakbakje in keuken (minder troep) 

 Visueel maken. Instructiefilmpje op een komische manier. 

 Voldoende innamepunten en goede spreiding (glasbakken, textiel, plastic,blikjes) of meer 

mogelijkheden afval gescheiden aan te bieden op de routes, dus thuis opgehaald. 

 Voldoende inzamelpunten 

 Voldoende mogelijkheden aanbieden  

 Voldoende mogelijkheden aanbieden qua containers. 

 Voldoende punten voor inlevering 

 Voldoende punten waar je gescheiden afval in kunt leveren, het liefst dicht bij elkaar 

 Volgens mij gaat het in de gemeente Winsum goed. Wel ben ik verbaasd dat er gemeenten zijn waar 

wel apart plastic en sap pakken worden verzameld. Ik las net dat dit uit de afvalberg wordt 
gesorteerd.Dit schept onduidelijkheid. 

 Volgens mij is het wel duidelijk 

 Volgens mij zijn er genoeg mogelijkheden nu. 

 Voor bliken verpakkingen 

 Voor mij zou het makkelijker zijn als we gescheiden containers krijgen, ik heb grote moeite met 
ergens heen te gaan. Maar als het uiteindelijk goed gescheiden wordt na het inleveren van de grijze 

container, vind ik dat ook prima. Papier is wel een dingetje. 

 Vooral blik, plastic en kledingcontainers in dorp 

 VOORLICHTEN, MOGELIJKHEDEN CREEREN,  

 Voorlichting 

 VOORLICHTING 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting doormiddel van een brief in de bus (deze gaat nadien uiteraard bij het oud papier ;-) )  

 Voorlichting. Net als oud papier voor verenigingen. 

 Voorzieningen aanbieden die het uitnodigend en praktisch maken als inzamelcontainers bij mensen 
thuis aanbieden of op centrale plek bij winkels zetten (inzamelen frituurvet bijv) 

 Voorzieningen aanbieden. 

 Voorzieningen maken waar bep.soorten afval kunnen worden ingeleverd 

 Voorzieningen realiseren voor boodschappen verpakkingsmateriaal 

 Voorzieningen treffen in elk dorp niet zo'n stom klein afvalbakje huis aan huis verspreiden maar in de 
dorpen beter de gelegenheid bieden om hun afval te scheiden. Naast de glas/ kledingcontainers een 

container plaatsen voor plastic. Gratis mogen brengen in de milieustraat Usquert, geen beperkingen 

opleggen! 
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 Voorzieningen voor in huis (goedkoop) ter beschikking stellen (afvalemmers, compostbakken) 

 Vraag aan de mensen zelf 

 We hebben aan de grijs en groen container genoeg 

 We hebben nu een grijze en groene container en in het dorp een papiercontainer. Ik vind dit 
voldoende. 

 Weer glasbakken in de dorpen. 

 Wekelijks gescheiden afval. Evt grijs minder vaak ophalen 

 Wellicht een container voor plastic erbij, dat mis ik echt wel. Groen en rest is wel oke. Papier en glas is 
voldoende aanwezig om in te leveren 

 Winkels benaderen om papier te gebruiken in plaats van plastic zakken 

 Zakken voor pet / plastic flessen mogelijk heden voor blik inleveren. grofvuil toegankelijker maken en 

gratis. meer glasbakken op dorpen want afstanden zijn te groot.  

 Zelf het goede voorbeeld geven als gemeente niet zoveel bomen kappen die CO-2 afvangen; niet zo 
veel 30-kilometer borden bij de dorpsentrees neer zetten; fatsoenlijk groen en berm onderhoud 

plegen; optreden tegen boeren die zich niet aan elementaire regels houden 

 Zet containers neer net zoals glas en textiel maar dan voor plastic. Als wij containers extra krijgen 
moeten we er voor betalen. 

 Zet een minicontainer neer bij huizen voor plastic en papier 

 Zie eerste vraag, speciale containers aanbieden die opgehaald worden of die naar verzamelpunten 
dichtbij gebracht kunnen worden (dus niet met de auto naar de stort!) 

 Zie hierbove.Het emmertje voor groenafval dat we hebben gekregen van Winsum wordt hier dagelijks 

gebruikt) 

 Zie hierboven. Breng de informatie dichter bij de mensen. Een parkbank gemaakt van ingezameld 
plastic of een kunstwerk van blik of ga zo maar door, genoeg te verzinnen. 

 Zoals je in veel gemeentes hebt, en apparte zak voor plastic, deze worden, net als oud papier, 

geregeld opgehaald. Dit scheelt aanzienlijk in de grijze container.  

 Zoals plastic scheiden(flessen enz) 

 Zorg dat de containers gereinigd worden na het ophalen. Hygiëne van de container speelt zeker ook 

een rol. 

 Zorg dat ik het makkelijk en dichtbij huis kwijt kan. Zorg dat er weer ouderwets grof vuil gehaald 
wordt voor de grote dingen. 

 Zorg dat mensen zich niet hoeven afvragen op welke wijze zij zich van het afval moeten ontdoen 

 Zorg voor meer soorten afval bakken om te scheiden zoals papier bak enz 

 Zorgen dat de fabrikant minder produceert 

 Zorgen dat de inzamel punten bij elkaar liggen. In Frankrijk is er 1 openbare straatvaak buiten het 
dorp met daar glas, metaal, papier, textiel, plasic flessen , kca, grof tuinafval, hout , bouw afval en dat 

allemaal gratis. In sommige gemeentes kunnen brugers verschillende gekleurde bakken krijgen waarin 
ze afval kunnen verzamelen. Leuke actie van de gemeente was het aanbieden van gft bakjes voor op 

het aanrecht!! 

 Zorgen dat er iets komt om je plastic afval te kunnen scheiden. 

 Zorgen dat er plaatsen komen waar men gescheiden afval kwijt kan 

 Zorgen dat het in het dorp zelf kan worden ingeleverd. Ook op zaterdag om te voorkomen dat het 
maar weer in de grijze container beland. Kost te veel moeite om hiervoor weer speciaal naar de stad 

te rijden, helemaal als het om kleine hoeveelheden gaat. Wellicht is een ophaaldienst voor 2e hands 
spullen een idee. Nu verdwijnt ook afgedankt speelgoed vaak in de container. 

 Zorgen dat mensen niet opgescheept worden met het afval 

 Zorgen voor beter toegankelijke afvalcontainers voor gescheiden afvalinzameling. Vooral ook dichter 
bij je woonomgeving 

 Zorgen voor gescheiden inzameling / mogelijk maken van gescheiden inlevering (zie Midden 

Groningen) van plastic-, metaal en sap verpakkingen. 

 Zorgen voor gescheiden ophalen. Aan plastic en blik. 

 Zorgen voor goede en regelmatige afvoer 

 Zorgen voor meer containers bijvoorbeeld papier, plastic containers 

 Zorgen voor meer inzamelpunten voor kleding en vodden en openbare werken op meer momenten 

openstellen 

 Zorgen voor meerder afvalpunten in de gemeente, waar men afval in kan leveren zoals plastic, 
melkpakken, blik enz. 

 Zorgen voor voldoende afleveradressen. 

 Zorgen voor voldoende containers plastic sap luiers kleding en de containers ook regelmatig legen. Nu 
ligt er vaak zakken kleding naast de container omdat die vol zit 

 Zorgen voor voldoende en gemakkelijk te bereiken inleverpunten 

 Zorgen voor voldoende prullenbakken in de openbare ruimte. drempels om afval in te leveren 

wegnemen. 
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 Zoveel mogelijk zakken of extra container voor plastic en papier 

het (nog) makkelijker wordt om afval te verminderen? 

 1 plek voor karton, glas, kleding, batterijen, plastic (meest voorkomende afval) bij elkaar in uithuizen. 

Niet dat ik naar 4 verschillende plekken moet dan denk ik gauw laat maar.  

 1 x in de 3 maand grofvuil ophalen - scheelt dumpingen in de natuur .Meer prullenbakken in de dorpen 
, dat scheelt blikjes en zwerfafval. 

 1. stimuleren om minder verpakkingsmaterialen te kopen. Zo doen wij bijvoorbeeld boodschappen bij 

De Streekboer waardoor wij veel afval besparen (melkflessen kunnen daar retour, amper plastic 
verpakkingen). 2. Subsidie op wasbare luiers. Recentelijk heeft de Gemeente Heerenveen hier ook een 

succesvolle proef mee gedaan en gaat de Gemeente Achtkarspelen dat ook doen. Overgaan op 
wasbaar luieren scheelt 22 kilo afval per kind per maand (https//www.milieucentraal.nl/bewust-

winkelen/spullen-en-diensten/luiers/). Om gewend te raken aan wasbare luiers is alleen wel wat hulp 
nodig, vandaar dat een subsidieprogramma oid gewenst is.  

 1. Winkels en supermarkten moeten worden aangehouden om producten zonder verpakking aan te 

bieden. 2. Winkels en supermarkten moeten worden aangehouden om meer producten in glasflessen 
aan te bieden. 3. Mensen moeten worden gestimuleerd om meer producten naar tweede-hands 

winkels te brengen. 

 Aan de bron beginnen. fruit,groente, brood, kant en klaar producten en ook tijdschriften zijn veelal in 

plastic verpakt. alternatieven ontwikkelen. Zou er extra voor willen betalen. 

 Aanbieden van centrale cntainers waar je bovenstaande producten kwijt kunt. 

 Aanbieden van meer opties wat weinig moeite kost  

 Aanbod in supermarkten veranderen anders verpakken (zonder plastic bijv) , dunner plastic of weet ik 
wat 

 Aanbod van de supermarkten is het ergste! Toegankelijkheid tot verpakkingsvrij kunnen kopen zou 

super zijn! Ik denk echt dat bij de producent de grootste oorzaak ligt.  

 Aandringen op meer verpakkingsvrije producten in de winkels.  

 Aanpak bij de bron 

 Aanpakken bij de bron! Reduceren van de afvalpotentie. Dat wat geen afval kan worden hoeft ook niet 

gescheiden en verwerkt te worden.  

 Actief beleid om winkeliers er toe te brengen het gebruik van plastic verpakkingen te verminderen en 
meer lokale producten te verkopen 

 Actief met supermarkten, afspraken maken. ten aanzien verpakkingen  

 Acties waarbij mensen en/of winkels beloond worden als ze losse producten kopen in meegebrachte 
eigen dozen of zakken in plaats van al die ellendige in plastic voorverpakte artikelen.  

 Afbreekbare verpakkingsmateriaal 

 Afspraken maken met de supermarkten over minder plastic om voedsel. 

 Afspraken maken met supermarkten en andere winkeliers. 

 Afspraken met supermarkten en verpakkingsindustrie. 

 Afspraken met winkeliers over het verminderen van al die verpakkingen 

 Afval bij de bron aanpakken supermarkten en toeleveranciers. Mensen stimuleren naar de 
(streek)markt te gaan en daar hun boodschappen te halen (in hun zelfmeegebrachte 

verpakkingsmaterialen). Statiegeld heffen op allerlei verpakkingen. Als VNG een vuist maken naar 
supermarkten. Subsidies verstrekken op bio-based en recyclebare bouw- en isolatiematerialen e.d.  

 Afval is afval en ik zie niet voor me hoe ik minder afval zou kunnen krijgen, wel dat het 

inzamelsysteem kan leiden tot verbeteringen 

 Afval komt in de vorm van plastic verpakkingen uit de winkel. Als gemeente druk uitoefenen in de 
landelijke politiek om grootwinkelbedrijven te stimuleren op een andere manier te 'verpakken'.  

 Afval ophalen bij huis d.m.v. bepaalde zakken zo doen ze het in de gemeente leek 

 Afval reduceren bij de bron. (Verpakkingen en dergelijke reduceren of in papier verpakken 
i.p.v.plastic) 

 Afval scheiden maakt je wel bewuster van de hoeveelheid afval. bijv een plastic bak of misschien wel 

een papier bak 

 Afval scheiden zorgt m.i. niet voor minder afval, maar alleen minder afval in de grijze container. 

 AFval verminderen ligt bij de producenten, als je het mij vraagt... 

 Afval verminderen moet denk ik niet bij de consument gestimuleerd worden, maar bij de 

supermarkten (en andere ketens). Zij verkopen alles met plastic eromheen. Je kunt als consument 
gewoon niet voorkomen dat je zoveel afval hebt als je wilt blijven consumeren. Het afval verminderen 

als consument lijkt alleen te kunnen als er minder wordt gekocht. Maar dat is het doel niet. Het doel is 
minder afval. En dat begint toch echt een stap eerder bij winkels. 

 Afval verminderen moet eigenlijk al bij de fabrikant gebeuren zodat consument er ook makkelijker van 

heeft. De rol ligt eigenlijk al bij de leverancier of winkel enz 

 Afval wat recyclebaar apart op te halen 
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 Afvalproductie terugdringen 

 Afvalstoffenheffing naar beneden 

 Afvalstoffenheffing per gewicht of grootte van container 

 Alle blik en plastic afschaffen 

 Alle groente niet meer in plastic laten verpakken 

 Alle plastic verpakking om fruit etc. in de zaken verwijderen en papieren zakken aanbieden! 

 Alleen kopen wat je echt nodig hebt, wat werkelijk voedend is voor lijf en ziel. Geen zakjes aannemen 

en/of producten in plastic kopen. 

 Alles gescheiden komen ophalen 

 Alles los verkopen net als vroeger. 

 Alles thuis laten gebeuren en ophalen 

 Als boven 

 Als deze bakken er komen. kunnen we nog beter de afvalberg verminderen 

 Als een fabrikant zijn product op de manier zoals het nu gaat blijft aanbieden aan de consument, 

wordt het verminderen ervan niet makkelijker op 

 Als gemeente ervoor zorgen dat je minimaal 2 keer per jaar huishoudelijk afval gratis kunt brengen 
naar de vuilstort. 

 Als je het goed wilt doen de grijze container weg en elk dorp een milieustraat met containers voor 

plastic, blik etc. of zie hierboven 

 Als niet alles 3 dubbel verpakt zijn we een heel eind 

 Alsjeblieft geen diftar 

 Alternatieven introduceren voor verpakkingen. Promoten van hergebruik. 

 Andere soorten verpakkingen gebruiken  

 Apart inzamelen van luiers en incontinentie-materiaal 

 Bedenk zelf de oplossing 

 Bedrijven minder afval gebruiken wanneer je spullen koopt. Kleinere verpakkingen en geen opvulling 
gebruiken.  

 Bedrijven promoten om minder verpakkin g te gebruiken 

 Bedrijven stimuleren om b.v. beter verpakkingsmeteriaal te gebruiken 

 Beetje zelfde als hierboven. 

 Begin bij de fabrieken van levensmiddelen, minder of afbreekbare verpakking 

 Begin bij de winkels verpakkingen van de produkten 

 Begin eens bij de suppermartk / leveranciers die alles dubbel verpakken. 

 Begin maar bij de bedrijven en groothandels. 

 Begin van de keten aanpakken bouwbedrijven kantoormateriaal daar waar de gemeente vat op heeft. 

Veel zal landelijk moeten niet alles bij de burger leggen.  

 Beginnen bij verpakkingen supermarkten en bouwmarkten 

 Beginnen in de winkel waar alles zoveel verpakt is. 

 Begint bij de bron d.w.z. minder producten aanbieden in plastic zoals groenten en fruit. 

 Bekend maken waar inzamel punten zijn 

 Belonen dat het afval verminderd en niet meer laten betalen. ik vindt trouwens 30 kilo wel heel weinig 

. ik wil wel eens in de container kijken van diegene die dit bedacht heeft  

 Beloning 

 Beloning in de vorm van een premie gebaseerd op een minimale afvalafgifte..., maar dat zal moeilijk 

zijn ivm mogelijk frauduleus handelen 

 Beloningssysteem 

 Beloningssysteem voor winkels die minder verpakkingen gebruiken (bv korting afvalstoffenheffing) 

 Bepaalde verpakkingen verbieden (bv groenten) 

 Best lastig. Door ons afgelegen woongebied en de beperkte hoeveelheid winkels zijn we relatief vaak 
aangewezen op webshops en al die pakketten leveren enorm veel extra verpakkingsmateriaal 

(polystyreen en plastics) op!Dat vind ik wel jammer, maar ik weet niet wat daar op gemeentelijk nivo 
aan zou kunnen veranderen... 

 Betalen per kg afval 

 Betalen per kilo 

 Beter aangeven 

 Betrek bv de jeugd erbij, die hebben tenslotte de toekomst 

 Bevorderen dat er zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. 

 Bewust blijven in je dagelijks leven wat je doet! 

 Bewust maken bv tijdens informatie avonden of brochure 

 Bewust maken van dat we overproduceten met elkaar 

 Bewust wording 
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 Bewust wording! vooral verantwoordelijkheid van inwoners met natuurlijk het voorbeeldige voorbeeld 

van B&W en overige. 

 Bewustwording 

 Bewustwording kweken 

 Bewustwording richting met name supermarkten en de consument zelf t.a.v. plastic verpakkingen 

 Bewustwording voorlichting 

 Bewustwording, dus voorlichting geven. Vooral bij aankopen in de supermarkten! 

 Bewustwording, ook met projecten op scholen etc 

 Bewustzijn blijven vergroten door informatie als dit te blijven verstrekken.  

 Bied wekelijks aan om containers te legen en niet iedere 2 weken. Mensen raken hun afval zo niet 
kwijt en gaan alternatieven zoeken. bijv. afvalbakken langs de weg of dumpen het maar ergens in de 

berm. De gemeente krijgt zo wel minder afval te verwerken maar dit kan zo niet de bedoeling zijn. Zo 
heeft het milieu en ook de leefbaarheid veel meer te leiden. 

 Bij aanschaf van nieuwe producten minder verpakkingsmaterialen. 

 Bij bijv. activiteiten mensen zelf hun bestek, en beker bord laten meenemen, of eerst een deel.... 

 Bij de bron aanpakken. Dat wat wordt aan de huishoudingen geleverd 

 Bij de bron aanpakken verminder verpakkingsmateriaal (bedrijven en winkels), stimuleer 
reparatiekringen (om weggooien materialen en gereedschappen tegen te gaan) 

 Bij de bron beginnen... 

 Bij de bron niet verkrijgbaar 

 Bij de mkb op aandringen om de verpakkings stroom te verminderen. 

 Bij een groot huis (rijksmonument) heb je veel onderhoud dus ook meer afval. En de tuin is vaak ook 
veel groter dus ook meer afval. 

 Bij fabrikanten aankaarten dat ze verpakkingsmaterialen verminderen 

 Bij producenten/winkels aandringen op minder verpakkingsmateriaal 

 Bijvoorbeeld mensen bewust te maken dat bepaalde Frituur producten net zo lekker of nog lekkerder 

uit de air fryer of oven zijn, zodat frituurvet uitgespaard kan worden. In de winkel duidelijk vermelden 
dat bijvoorbeeld een zelf mee genomen tas gebruikt mag worden voor de producten. Dat de producten 

in de winkel niet worden aangeboden in plastic of van die netjes. De plastic zakjes vervangen door 
papieren zakjes. Op de verpakking te vermelden in welke container het product hoort.  

 Biologisch afbreekbare producten of verpakkingen maken. 

 Blik, plastic en kleding containers in de onmiddellijke nabijheid en niet 5 km verderderop 

 Boetes op te veel verpakking, maar dat moet landelijk of europees 

 Bovenstaand 

 Burgers bewust maken van afval.  

 Campagne voeren, herbruikbare groente/broodzakken  

 Communiceren 

 Container erbij voor plastic etc.. 

 Container erbij? Voor alleen plastik? 

 Container voor plastic 

 Containers aan huis en dichterbij mensen zodat de handelingen kleiner worden.. 

 Containers neerzetten 

 Containers voor zuivelpakken, voor plastic, voor blikken. 

 Daar moet de fabriek voor zorgen,andere verpakkings 

 Daar weet ik heel veel op, maar dan help ik de economie om zeep, en in dit land staat economie boven 

milieu, klimaat. Belangrijk is om een eis op tafel te leggen dat fabrikanten producten maken die 
minimaal 12 jaar storingsvrij functioneren (dat kon namelijk vroeger ook) De kwaliteit gaat hiermee 

omhoog, de prijs ook. Als iets heel duur is geweest, doet het ook pijn om er zomaar afstand van te 
doen. Men koopt via Ali-express en Action etc. En het ligt binnen een jaar in een container (Ik ben zelf 

werkzaam in het afval, ik kan het zien) 

 Dan moet je meer bij de fabrikanten wezen die overal plastic om doen 

 Dat begint bij aanschaf. Minder spullen, betere kwaliteit, reparatie bij defect of hergebruik door 
anderen. Bewoners (en ondernemers) informeren over impact en mogelijkheden. Stimuleren in de 

handelsketen. Iets voor ene programmamanager? 

 Dat begint in de supermarkt... 

 Dat doen we zelf wel. 

 Dat er niet zoveel producten in plastic wordt aangeboden 

 Dat het mogelijk wordt gemaakt dat je in je eigen woonplaats afval kunt inleveren. Voorkom hiermee 

dat mensen hun afval gaan dumpen. 

 Dat het ons de burgers ons geld kan besparen. 

 Dat is aan de Fabrikanten van Producten, bv. Vaak liggen koekjes in een plastic bakje dat kan ook met 

papier net als een beschuitrol en dan een cellovaantje erom heen, dat papier kan bij het oudpapier. 
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 Dat is aan de supermarkten om aan te werken 

 Dat is een lastige, zou ik zo niet weten 

 Dat is een leerproces  

 Dat is een moeilijke vraag,dat gaat dus haast niet  

 Dat is een verantwoordelijkheid van winkels en consumenten. Misschien minder gedrukte 

correspondentie. 

 Dat is een verkoopkwestie. Zo veel troep wat er om producten heen zit. Heb soms meer 

verpakkingsmateriaal dan voeding. 

 Dat is een vraag die ligt bij de industrie en verpakking branche. als consument moeten wij ons scheel 

betalen voor afval kosten en wij kunnen niet meer dragen als mens. dus wil je iets doen dat men afval 
scheid kom ons dan tegemoet in plaats tegen werken. wij hebben niet meer mogelijkheden. 

 Dat is m.i. een utopie 

 Dat is mede afhankelijk van de verpakkingsindustrie 

 Dat is meer aan mensen zelf denk ik. 

 Dat is moeilijk. Bewustwording van de mensen realiseren. Wij hebben een tuin met veel struiken en 

bomen, dientengevolge hebben we veel groen-afval. We willen de bomen en struiken niet vervangen 
door tegels.... 

 Dat is niet alleen een taak van de gemeente. Het is en moet ook een bewustwording van de burger 
zijn/worden! 

 Dat is niet makkelijk, in ieder geval niet voor mij. 

 Dat is vooral een gedragsverandering van de consument en fabrikanten. 

 Dat je boodschappen doet met zo weinig mogelijk afval.Alles is bijna in plastic verpakt. 

 Dat ligt aan de persoon zelf 

 Dat ligt bij mensen zelf. 

 Dat mag u mij vertellen. 

 Dat moet ik zelf doen. 

 Dat moet je zelf doen  

 DAT PROBLEEM LIGT OOK DEELS BIJ DE FABRIKANT ER ZOU WEL WAT MINDER 

VERPAKKINGSMATERIAAL KUNNEN WORDEN GEBRUIKT 

 Dat weet ik niet, ik kan niet spreken voor andere mensen.  

 Dat wij per persoon zoveel kilo afval inleveren,komt ook omdat wij geen plastic apart inzamelen. Ik 
weet wel dat Omrin dit scheidt van het overige afval, maar dit heeft wel tot gevolg dat wij meer kilo's 

per inwoner in de grijze container gooien. 

 Dat zal lastig worden als de maatschappij niet mee werkt. Je vlees kan je niet zo rauw in de hand 
meenemen. Zal toch voor hygiëne wat om heen moeten. 

 Dat zal niet altijd meevallen want dat begint al bij de fabrikant!  

 De (rijks)overheid moet landelijk maatregelen nemen om de hoeveelheid plastic verpakkingen terug te 
dringen (vervangen door ander materiaal en/of statiegeldregeling). Het is van de zotte wat ik hier af 

en toe aan patatbakjes of frisdrankflesjes in de berm vind, door fietsers weggesmeten of uit de auto 
gegooid. 

 De burger en de gemeente zullen hier weinig aan kunnen denk ik want de supermarkten hebben 

natuurlijk nog veel aanbod in plastic enzovoort. Zelf koop ik steeds vaker biologisch en we hebben zelf 
een groente tuin dat scheelt wel weer. Voor de groene container een tip laat de gemeente 1x per jaar 

met goed vergif spuiten dan zijn alle stoepen en straten weer onkruidvrij scheelt ook in de kosten en 
ruimte in de container want tsjonge wat heb je er een hoop werk van om de stoepen en kanten van de 

weg netjes te houden. Gemeente zegt zelf dat op natuurlijke wijze onkruidbestrijding veel duurder is 

en niet afdoende. Dus waarom moeilijk doen want bijna iedere burger gaat schoonmaakazijn kopen en 

alsnog spuiten. Gerekend dat er veel oudere mensen wonen vindt ik het schandalig dat de gemeente 
ook dit aan de burger over laat. 

 De echte producenten (fabrikanten) van het afval doordringen dat ze moeten stoppen met de 

afvalstroom waar wij als eindgebruiker mee opgescheept worden. 

 De fabrieken moeten het in 1 verpakking doen,en niet dubbel,ze kunnen meer dingen maken met 
statiegeld,groenten en fruit kan ook los verkocht worden. 

 De fabrikanten aanspreken om minder plastic verpakking te gebruiken. Soms dubbel. 

 De gemeente kan niks doen, de industrie moet veranderen. en het koop gedrag van consumenten 

moet veranderen. mensen met geld kopen te veel, en gooien te veel weg, westerse samenleving is 
verwend. 

 De gemeente richting regering laat weten dat weten dat overbodige verpakkingen moeten stoppen. 
Zolang dat niet landelijk gebeurt, zal het voor mij niet moeilijk zijn om afval te verminderen 

 De industrie en winkelketens etc. erop aanspreken om verpakkingsmateriaal te verminderen C.q. 

Afbreekbaar te maken.  

 De industrie moet niet alles in wegwerp artikelen maken. 

 De levensmiddelen branche verplichten om minder verpakkings- materiaal te gebruiken en de overheid 

moet daarbij zijn regels aanpassen opdat er geen conflict situatie ontstaat tussen gezondheid en milieu 
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 De melkboer weer opnieuw invoeren. Supermarkten en andere winkels stimuleren om verpakkingsvrije 

producten aan te bieden 

 De milieustraat voor alle soorten afval, dit gebeurt in Noorwegen al jaren. 

 De mogelijkheid bieden om alle plasticafval apart in te kunnen leveren. een proef met sappakken was 

in het verleden zeer succesvol in dit dorp. mij gaat het dus vooral om plastic, met name 
verpakkingsmateriaal uit bv supermarkten.  

 De overheid zal verpakkingen moeten aanpassen, en statiegeld op veel plastic maar zeker ook blikken 

(zie Duitsland) 

 De overheid zou hier het voortouw moeten nemen door de winkels, horeca, supermarkten, etc. 
bindende regels op te leggen wat betreft verpakkingsmateriaal. Als de zakjes er niet liggen wordt de 

klant ook zelf inventiever  

 De producent ander verpakkingsmateriaal gaat gebruiken.  

 De producenten (supers e.d.) geen plastic verpakkingen meer maar papier en statiegeld op blikjes en 

flesjes 

 De producenten achter hun broek aanzitten. Verpakkingsmaterialen zijn de hoofdmoot van wat er in 
de container gaat. 

 De schoonste gemeente worden. geen afval meer. hoe, is nog de vraag 

 De supermarkten aansporen om minder voor te verpakken 

 De supermarkten aanspreken over overbodig verpakkingsmateriaal. 

 De supermarkten en de fabrikanten moeten hier meer op inspelen en de mensen moeten veel minder 
en meer duursam kopen zoals vroeger 

 De supermarkten en dergelijke ook wijzen op meer milieu vriendelijke producten te verkopen hoe 

minder extra verpakkingen in de winkels hoe minder ook afval thuis  

 De supermarkten en detailhandel aanpakken wb gebruik van plastic en niet de burger! We worden 
toch gedwongen om plastic mee te nemen naar huis?! 

 De supermarkten en winkels en de marktstandhouders verbieden plasic zakjes mee te geven of de 

klanten er meer voor te laten betalen. Plastic apart inzamelen. Ook een container voor luierafval 
plaatsen. straten stimuleren tot kofferbak verkoop of garageverkoop, niet moeilijk doen bij het 

verlenen van vergunningen bij het willen houden van rommelmarkten of kofferbakverkoop, 
supermarkten stimuleren om leftovers naar de voedselbank te brengen, supermarkten stimuleren met 

het verkopen van grootverpakkingen 

 De supermarkten hebben veel teveel verpakt als het gaat om groente, fruit en vlees. 

 De supermarktketen meenemen en meer statiegeld! Neem een voorbeeld aan Duitsland..... 

 De voedingsindustrie moet worden aangepakt. Ik kan wel janken tijdens het bereiden van mijn 

maaltijd wanneer ik zie wat er aan verpakkingen in de afvalemmer ligt... 

 De winkelier laten inzien dat verpakking niet dubbel aangeboden moet bijv keuze uit plastic en 
papieren zakken. Plastic zou verboden moeten worden. 

 De winkelier vragen of we ook met een eigen groentezakje groente kunnen kopen en daar informatie 

over geven.  

 De winkels stimuleren dat ze meer losse producten gaan aanbieden/verkopen. Wanneer er 
evenementen zijn plastic en blik verbannen, ook in eetgelegenheden trouwens en in scholen. Wasbare 

luiers ter kennismaking aanbieden aan aanstaande ouders.  

 Detailhandel aansporen minder verpakkingsmateriaal te gebruiken 

 Deze opdracht ligt naar mijn idee bij industrie en winkels. Je kunt bijna niets los kopen en veel supers 

bieden geen papier aan om je levensmiddelen in mee te nemen. Aan de kassa wordt dan wel geen 
plastic meer uitgedeeld , bij brood , groente en fruit is dat nog vaak het plastic tasje. 

 Dichter bij huis afval scheiden 

 Die rol ligt niet bij de gemeente maar bij de producenten van producten. 

 Die taak ligt meer bij de grote supermarkten en detail handel, een komkommer heeft geen plastic 

jasje nodig dit is slechts 1 voorbeeld van onnodig verpakkingsmateriaal  

 Diftar 

 Diftar 

 Diftar handhaven 

 Diftar invoeren 

 Dit begint bij de supermarkt 

 Dit is een mentaliteitskwestie. 

 Dit is een proces. in Den Haag moeten ze er mee beginnen, bedrijven aansturen die producten 
produceren Kringloopwinkels promoten, maar ze ook steunen omdat er zoveel regels zijn 

 Dit is en blijft een probleem. Waar moeten de mensen dan heen met hun afval?? 

 Dit is vooral aan de supermarkten ed. 

 Dit ligt bij winkels, minder dubbel plastic verpakkingen enz. 

 Dit zal op landelijk niveau moeten worden geregeld supermarkten moeten worden gedwongen om hun 
producten veel milieuvriendelijker aan te bieden. Niet te geloven hoeveel er in plastic is verpakt. 

Verder zal er een totale verandering moeten komen in mentaliteit en leefstijl we hoeven niet elk 
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seizoen nieuwe kleding,we hoeven niet per se de hele wereld over te vliegen, we hoeven niet voor elk 
wissewasje de auto te pakken, we hoeven niet per se nog sneller internet. Maar dit blijft utopie. De 

economie gaat voor alles vóór minder afval, vóór gezondheid. 

 Dit zal vooral landerlijk moeten. Verminderen van plastich verpakkingen heeft m.i. voorrang. 

 Div. containers 

 Dood gaan 

 Door b.v. plastic apart in te zamelen. 

 Door meer plekken te ontwikkelen waar je de afval gescheiden kunt aanbieden.  

 Door plastic apart in te zamelen 

 Door supermarkten minder plastic verpakkingen te laten gebruiken, zodat het makkelijker word. 

 Doordat mensen afval scheiden gaat het maandelijkse bedrag naar beneden van afvalstoffenheffing  

 Doorvoeren naar de maatschappij, statiegeld verpakkingen voor zuivel/melk, boter etc.vlees van de 
supermarkt los verkopen, zoals bij slagerij. of in statiegeld bakjes. 

 Druk uitoefenen op producenten om verpakkingsmateriaal te verminderen 

 Druk uitoefenen op supermarkten, snackbars, etc 

 Druk uitoefenen op supermarkten. 

 Duidelijk communiceren hoe je aan een ja -nee of nee-nee sticker komt. 

 Duidelijke info 

 Duidelijke voorlichting 

 Een afvalwijzer rondsturen. Dus blijven informeren. 

 Een compostbak/ton aanbieden welke inwoners kunnen gebruiken in eigen tuin om groen afval te 

verminderen. 

 Een goed systeem bedenken om zoiezo verpakkingen overbodig te maken 

 Een groot deel van het afval bestaat naar mijn mening uit verpakkingsmaterialen. Ik denk dat de 
gemeente hier niet zo veel aan kan doen. Dit ligt meer bij de winkels en supermarkten.  

 Een landelijk verbod op plastic. Mijn grijze container is vrijwel alleen gevuld met 

(plastic)verpakkingsmateriaal.  

 Eens 

 Er bij de industrie op aandringen verpakkingsmateriaal te minderen. 

 Er moet minder aangeboden worden in de winkels 

 Er op aan dringen dat veel groenten en andere producten niet onnodig in plastic worden verpakt 

 Er s een landelijk beleid voor nodig om dit te realiseren. Weg met alle blisterverpakking. 

 Er voor zorgen dat het er niet meer is; geen plastic zakjes meer in de winkels aanbieden ( dit is niet 
iets voor een gemeente, maar de gemeente kan de winkeliers hierin wel stimuleren )Wellicht tegen 

een gereduceerd tarief de inwoners bijvoorbeeld zo'n afvalbakje aanbieden ( die we vorig jaar gratis 
hebben gekregen).  

 Er word door de industrie veel te veel plastic gebruikt. Dit is de grote boosdoener. Niet wij. Hun 

verplichten om weer over te gaan met glas/papier 

 Ervoor zorgen dat bedrijven/winkels bewuster zijn in wat aangeboden wordt in verpakkingsmateriaal.  

 Ervoor zorgen dat lokale winkels zo min mogelijk verse goederen nog in plastic verpakken 

 Extra container per huishouden voor pmd 

 Extra kliko's erbij voor Plastics en Oud Papier container, er wordt veel online thuisbezorgd en dit is 

allemaal verpakt! Mini groen GFT afvalbak voor in de keuken. DIGITAAL MELDPUNT INSTELLEN VOOR 
ONNODIG PLASTIC!!! Promotie KiesjeFolders.nl  

 Extra voorzieningen treffen met containers. 

 Fabrieken stoppen met inpakken 

 Fabrieken,supermarkten moeten minder verpakkingsmateriaal gebruiken of materiaal dat hergebruikt 

kan worden 

 Fabrikanten / supermarkten minder verpakkingsmateriaal laten gebruiken 

 Fabrikanten aanpakken 

 Fabrikanten aansporen om bv. paprika,komkommer niet in plastic te verpakken!  

 Fabrikanten aanspreken 

 Fabrikanten dwingen minder te verpakken. 

 Fabrikanten/producenten  

 Financieel aantrekkelijk maken om te scheiden (dan zijn mensen bereid om het goed op te zoeken/te 
doen) 

 Gaat al goed 

 Geef de inwoners de optie meer of minder afval aan te bieden en na verbruik te betalen. Voorbeelden 

betalen op gewicht, of een grotere of kleinere container. Minder ophaaldagen. 

 Geef iedere burger een eigen verbrandingsoven 

 Geeg de mensen met een tuin ,een compostbak 

 Geen plastictassen 
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 Geen , gaat goed zo , glas papier, chemisch afval en tuinafval wordt immers al gescheiden 

 Geen 2 relatief dezelfde kranten te laten uitgeven per week, verkwisting van bomen, teveel papier 
afval 

 Geen artikelen meer in plastic.bijc groenten gewoon papieren zakken 

 Geen extra verpakkingsmateriaal om de boodschappen; geen voorverpakte producten verkopen 

 Geen idee In ieder geval niet het bestraten aanmoedigen Wel minder afval, maar ook veel slechter 

voor ons milieu  

 Geen idee, begin bij de industie, wij zijn alleen maar de consument!!!!! 

 Geen kant en klare maaltijden kopen 

 Geen plastic groentezakjes meer in supermarkten en een systeem waarbij je zelf bakjes kunt 

meenemen naar winkels om te laten vullen 

 Geen plastic verpakkingen gebruiken 

 Geen taak voor gemeente, hier is ieder zelf verantwoordelijk voor! 

 Geen twee gelijke brieven naar eenzelfde adres sturen (dus iets beters verzinnen voor een inlogcode) 

 Geen verpakkingsmateriaal gebruiken. 

 Geen voorverpakt eten kopen 

 Gemeentegids 

 Gemeenten en supermarkten moeten om tafel. Plastic verpakkingen moeten verdwijnen of 

verminderen. 

 Genoeg mogelijkheden aanbieden dat afval gescheiden kan worden, stimuleren op een positieve 

manier  

 Gescheiden containers leveren 

 Goed nascheiden 

 Goed scheiden, zorgen dat je gericht zaken aanschaft en vooral ook door regelgeving van bovenaf 
supermarkten verplichten minder verpakkingsmaterialen te laten gebruiken en niet zo verschrikkelijk 

veel toegevoegde waarde-produkten te verkopen. En glazen statiegeld flessen ipv alle plastic en 
blikjes.  

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting  

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting 

 Goede voorlichting en mogelijkheden om het afval in te kunnen leveren 

 Goedkoper 

 Goedkoper 

 Goedkoper maken. gemeente is veel te duur. zie hier boven 

 Goeie tips en aan de slag met de supermarkten om verpakkingen aan te pakken 

 Gratis broodzakken/groente/fruit zakken verspreiden huis aan huis zodat je die kan gebruiken (minder 
plastic vanuit supermarkt mee naar huis) 

 Gratis herbruikbare tassen, duurdere plastic tassen 

 Groentezakken aan bewoners afgeven 

 Grof vuil weer op te laten halen, bijvoorbeeld 1 keer per maand of per 2 maanden een vaste dag van 

de maand.  

 Grofvuil gratis laten ophalen. Dat schoont aardig op. 

 Grootste bossdoener zijn bij ons echt de verpakkingsmaterialen als ik mijn brullenbak zo bekijk 

 Grote afvalbakken te plaatsen voor gezamenlijke grofvuilafval, zoals houtafval en ijzerafval. 

 Grote supermarkten verplichten om hun versprodukten anders te verpakken 

 Grotere verpakking 

 Handel is politiek. Bewustwording op scholen dat spullen je leven verrijken maar niet alleen een 

voorwaarde is voor geluk. Stimuleren om buiten te spelen na schooltijd en bosserij bij elk dorp waar 
kinderen mogen spelen en ook wel eens een boompje mogen knakken en hutten maken mag. 

Behoefte om je te vermaken met natuurlijke aarde , water, lucht en vuurelementen. 

 Handvaten geven of wat waar en hoe je het beste kunt minderen met je afval 

 Hard plastic verpakkingen (blister) verbieden.  

 Heel lastig. Met maar een winkel in het dorp (supermarkt) met vrijwel alleen verpakte artikelen is onze 

keuze niet heel groot. 

 Heel veel producten kennen een plasticverpakking en daar zou op landelijk en Europees niveau iets 
aan moeten veranderen. En je zou als klant bij de winkel de keuze moeten hebben om veel meer in 

een papieren verpakking te kunnen meenemen, van hergebruikt papier. En een systeem dat je eigen 
verpakkingen zoals trommels ed. kunt gebruiken, zoals ooit bij de ouderwetse kruidenier. 
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 Helaas ben ik niet de producent van het afval maar word opgescheept met het restproduct/ 

verpakkingsmateriaal, of ik wil of niet. Laat de producenten hier hun verantwoordelijkheid voor 
nemen, de consument kan hier onvoldoende aan doen. Zie de situatie met de PET flessen... 

 Hele goeie vraag... 

 Hergebruik stimuleren door daarover te informeren. Een site waarop burgers hun hergebruik tonen. 

 Hergebruik verpakkings materialen NL helpen stimuleren. 

 Hervulbare flessen bv 

 Het aantal mensen terugbrengen - hoe minder mensen, hoe minder afval 

 Het aantal plastic verpakkingen in winkels verminderen.Maar ik betwijfel of een gemeente daar invloed 

op heeft. Gemeentepost( zoals de uitnodiging om mee te doen aan deze enquete) per mail versturen. 

 Het afval in eigen beheer gaan verbranden in een pyrolyse oven. De warmte welke hierbij vrijkomt 
omzetten in elektriciteit. 

 Het antwoord staat bij de 1e opmerking De gemeente had zelf ook minder afval kunnen produceren 

door 1 envelop en brief betreffende dit onderwerp naar 1 adres te sturen, i.p.v. 2 enveloppen en 2 
brieven naar hetzelfde adres. Wat een nodeloze verspilling. 1 brief en envelop was ook genoeg 

geweest.  

 Het besef niet alleen bij de gebruiker, maar ook bij de aanbieders (winkeliers) van b.v. 
verpakkingsmateriaal te vergroten om de hoeveel afval te verminderen. Teveel gekocht en lang 

houdbaar voedsel in leveren bij de voedselbank. 

 Het dicht bij huis gratis gesorteerd kunnen inleveren 

 Het doel om in 2025 het afval naar 30 kilo terug te brengen is m.i. niet realistisch. Mocht het wel 

lukken dan zijn daar ongetwijfeld hoge kosten mee gemoeid en ik ben niet bereid om voor die kosten 

op te draaien. 

 Het financieel aantrekkelijker maken  

 Het gebruik van voorverpakt voedsel zo veel mogelijk ontmoedigen (brood, groente, vlees, etc.), en 

gebruik van herbruikbare verpakkingen (eigen zak/box/fles) zo veel mogelijk bevorderen. 

 Het goede voorbeeld geven 

 Het grootste probleem ligt daar bij de verpakkingen. Daar kun je als consument weinig aan doen. Bij 
de biologische winkel kan ik veel los kopen bv. Daar ga ik met veel minder verpakkingen de deur uit 

dan bij de supermarkt 

 Het is een heuse klus om van 200 kg. terug te gaan naar 30 kg. Volgens mij is dit onmogelijk. 

 Het liefst zou ik al die plastic verpakkingen willen verminderen. Maar ik vraag me af of dat alleen maar 

een taak van gemeentes is. Zolang ik mensen zie grabbelen en knijpen in groentes en fruit om ze op 
versheid en rijpheid te testen kan ik me voorstellen, dat ondernemers ze in plastic verpakkingen 

aanbieden. Maar ook dit is maar een onderdeel van het bredere probleem van de plastic verpakkingen. 

 Het ligt niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de mensen. Het is vaak ook een kwestie van willen 

 Het meeste afval dat in de grijze container beland zijn melkpakken en ander verpakkingsmateriaal uit 
de supermarkt. Invoeren van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Het liefst een euro per stuk, want 

dat motiveert om het weer in te leveren. 

 Het meeste van onze afval komt van plastic uit de supermarkten en van online bestellingen. Maak 
afspraken met groothandels en de middenstand. 

 Het minderen van verpakkingen opleggen aan de leveranciers/winkeliers 

 Het probleem bij de bron aanpakken, dus ervoor zorgen dat producten die bijvoorbeeld in de 
supermarkt aangeboden worden veel minder verpakkingsmateriaal bevat of wanneer er iets online 

besteld wordt, niet de veel te grote doos opgevuld wordt met plastic chips, voor zover de gemeente 
daar invloed op uit kan voeren 

 Het wordt zo langzamerhand een heel gesleep wat je met je afval aan het doen bent. Lege flessen, 

kleding enz. Je moet er voor rijden. Op het platteland ben je afhankelijk van de auto en daarmee 
belast je het milieu en mijn portemonnee 

 Hier kan de gemeente niet veel in den, denk dat het meer bij de winkelketens ligt met alle 

verpakkingen 

 Hier weet ik eigenlijk geen antwoord op want dat is eigenlijk niet door een ander voor mij te doen 

 Hierbij zal de gemeente toch eerst met de supermarkten in conclaaf moeten. Zij leveren het 
verpakkingsmateriaal er ongevraagd bij.  

 Hoe gaat dat met een hobbyboerderij en buitenaf wonen 

 Hopen op een plasticvrije wereld. VB slechte zaak dat AH komkommers aanbiedt in plastic verpakt... 

 Hulpmiddelen aanbieden vanuit de gemeente 

 Hulpmiddelen bieden 

 Ieder dorp zou een dorpsbosje of weitje moeten aanwijzen waar varkentjes lopen. Wij hoeven nul keer 

de groene container aan de weg te zetten, met een moestuin en twee varkentjes alle tuin- en 
keuken/groenteafval kunnen we aan ze kwijt. Ieder dorp zou wat ons betreft hun groenafval kunnen 

verzamelen en in ons geval (Den Andel) ruimen onze varkentjes het wel op. Scheelt voer voor de 

varkens, geeft mest voor de (dorps-)moestuin en is ideaal om kosten voor groenafvalophaaldienst te 
beperken. 

 Iets ondernemen richting producenten en retail. Teveel overbodige verpakkingen 
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 Ik ben alleen en doe mijn best. 

 Ik betwijfel of de gemeente hiervoor kan zorgen. Het is niet de gemeente immers die het te veel aan 
verpakkingsmateriaal levert - of de te goedkope spullen die snel stuk gaan (en/ of niet te repareren 

zijn). 

 Ik denk dat dat meer een taak van de overheid is, er zou veel minder (plastic)verpakkingsmateriaal 
om levensmiddelen en om alle andere producten moeten zitten!Maar de gemeente kan dit wel keer op 

keer op de agenda zetten. 

 Ik doe al genoeg 

 Ik heb al weinig afval. mijn grijze container staat meestal maar eens in de 8 weken aan de straat 

 Ik kan mijn tuin niet kleiner maken. Alleen maar stenen in de tuin is heel slecht.Het grijze afval heb ik 
al tot een minimum beperkt. 

 Ik koop liever product dan verpakking. Als de koekjes als per stuk verpakt worden dan is de brond 
toch wel duidelijk???? 

 Ik moet blijven nadenken bij wat ik koop en aanschaf. 

 Ik vind deze aktie al heel wat om bewustzijn te creëren. Dank daarvoor! Maar in gesprek gaan met 

winkeliers over verpakkingsmaterialen verminderen.(verbod op boodschappentasjes heeft ook goed 
gewerkt)Misschien contact met dorpsbelangen organisaties om per dorp te kijken hoe je het goed kunt 

laten werken en wat er nodig is om het te verminderen 

 Ik vrees dat het bij Nederlanders alleen helpt om afval te verminderen als je naar hoeveelheid moet 
gaan betalen. Dit is de uiterste consequentie van de consumptiemaatschappij.  

 Ik weet het niet. Ik vind zelf dat ik er bewust mee bezig ben.  

 Ik weet niet wat de gemeente meer kan doen. Mijn indruk is dat veel afval via de inkopen bij de 

supermarkt komt. De supermarkten zouden hiermee aan de slag moeten.  

 Ik wil graag als persoon meer doen, maar ik heb zo vaak simpelweg geen keus! Dingen in de 

supermarkt zijn vaak belachelijk verpakt, zelfs de groenteman op de markt heeft sommige dingen in 
plastic, alle winkels blijven plastic zakken aanbieden.... waaaaaahh! 

 Ik zou dat zo niet weten ik probeer het zo goed mogelijk te doen 

 Ik zou het niet weten 

 Ik zou niet weten hoe ik afval vanuit de winkel moet verminderen. Alles is verpakt, vaak met plastic. 

Hier ontkom je niet aan.  

 In alle dorpen de mogelijkheid om bovengenoemde zaken in te leveren 

 In bovengemeentelijk verband de supermarkten/winkels verbieden zoveel verpakkingen te gebruiken. 

 In combi met supermarktketens 

 In de supermarkt minder pakjes en zakjes!! 

 In de supermarkten het makkelijker maken om producten niet in plastic te verpakken.  

 In de voormalige gemeente Eemsmond zat in de WOZ al een bijdrage voor afval; bij woningen boven 
een bepaald bedrag was dat het geval; dus die woningen betalen nu dubbel en terwijl zij zich beslist 

wel bewust zijn van al het afval  

 In elk dorp een centraal punt waar je alles kan inleveren bijvoorbeeld bij een supermarkt.  

 In gesprek gaan met de verpakkingsindustrie.Mijn grijze is nu 3kwart vol,alles plastic,2x overgeslagen, 
doe er nu 4 week mee allemaal verpakking, zoveel onnodige verpakking.  

 In gesprek gaan met supermarkten. De Plus, Bedum, geeft hierin een goed voorbeeld met veel meer 

papieren zakken en doosjes voor groente en fruit.  

 In gesprek met de detailhandel 

 In gesprek met de verpakkingsindustrie 

 In gesprek met detailhandel over meer losse producten en minder verpakkingsmateriaal;  

 In gesprek met grootwinkelbedrijven t.a.v. voorverpakte producten 

 In iedere kern goede inleverpunten 

 In supermarkten of winkels , geen plastic materiaal aan te bieden 

 In winkels minder verpakking om producten 

 Industrie aanpakken om minder zinloze verpakking te gebruiken en het gebruik van kunststoffen zoals 
tempex verbieden 

 Info 

 Info 

 Info geven over houdbaarheid eten, tips over scheiden, stickers op de containers 

 Info verspreiden 

 Informatie en druk op winkels en bedrijven om minder of anders te verpakken. 

 Informatie op de website 

 Informatie verstrekken 

 Informatie verstrekken hoe mensen afval kunnen minderen 

 Informeer mensen en ontmoedig het gebruik van niet duurzame materialen en stimuleer juist het 

gebruik van hernieuwbare en duurzame materialen. Geef het goede voorbeeld. 

 Informeren / voorlichten 
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 Inlichten via periodieke brochures, verzorgen van periodieke voorlichtingsavonden. 

 Inwoners bewust maken van consumptiegedrag en het effect hiervan op het milieu.  

 Is een landelijk probleem. Supermarketen verpakken te veel in plastic! 

 Ja en laat de gemeente meer initiatief ontplooien tot sluiten van de productieketen in eigen gemeente. 
Waar immers maximaal invloed uitgeoefend kan worden op de (grond-) stofstromen in upcyclen 

(verhogen gebruikswaarde bv) daarvan 

 Ja heel makkelijk . als het moed  

 Ja Nu zit alles in plastic dat zou anders moeten. Geef subsidie op een mulchmaaier waardoor er minder 
gemaaid gras met de groene container hoeft 

 Jazeker 

 Kabinet aansporen om de hoeveelheid (dubbele) verpakkingen terug te dringen. 

 Kan nauwelijks 

 Kan niet minder 

 KIPPEN TE HEBBEN,ZELF COMPOST TE MAKEN. INDIEN MOGELIJK 

 Kleine lokale verpakkingsarme winkels stimuleren 

 Kleinere containers 

 Kleinere verpakkingen 

 Kom met ideeën. Wij denken er over na, waaruit ons afval bestaat en wat we kunnen verminderen, 

maar ik weet het niet zo goed. Een groentezakje meenemen naar de winkel is een mooi initiatief, maar 
het gaat om een flinterdun plasticzakje, dat is geen afvalvolume.  

 Kosten naar beneden 

 Kosten verbinden aan kilo's grijze container. Deze containers wel beveiligen waardoor er op de 
afhaaldag geen afval in andere containers gegooid kan worden.|Winkels in het Hogeland aansporen om 

minder verpakkingen te gebruiken. Plastic afval scheiden van grijs afval. Maakt de hoeveelheid 
restafval minder.  

 Kosten verhogen. Met name kosten ongescheiden afval flink verhogen.  

 Landelijk minder plasticverpakking 

 Landelijk, Europees verbieden van plastic wat niet recyclebaar is. Meer recyclebaar plastic aanbieden. 

 Landelijke acties met de fabrikanten om minder en afbreekbare verpakkingen te gebruiken. statiegeld 
op plastic. 

 Levensmiddelen en dergelijke in minder plastic verpakken.  

 Leveranciers verantwoordelijke maken. De consument volgt. Nu ligt deze bal bij ons. Daar ben ik het 

pertinent niet mee eens. 

 Ligt aan de persoon zelf hoe men hiermee bezig is en verantwoording nemen voor je eigen afval 

 Ligt bij jezelf 

 Ligt meer bij de producenten, statiegeld op kleine flesjes en blikjes. 

 Ligt ook aan aanbod in de winkels ! Soms geen keuze in onverpakt of minder verpakt en dat wordt 

alleen maar erger  

 Ligt voornamelijk bij de fabrikanten. 

 Lijkt me een goed idee om met practische tips te komen om iets goed te scheiden.  

 Lobby met andere gemeenten (V.N.G.) naar leveranciers om minder (b.v. groente) te verpakken 

 Lobby richting de levensmiddelenindustrie 

 Lobby van gemeente naar de overheid om minder plastic te gebruiken in winkels. Statiegeld op blikjes 

en petflessen. 

 Lobbyen voor minder plastic verpakkingen, en voor meer glas ipv plastic en tetra pakken 

 Lokale kleinschaligheid stimuleren, ruimte bieden aan initiatieven vanuit de lokale bevolking zonder 
restricties en belastingen 

 Lokaties creeren waar plastic en blik kan worden ingeleverd 

 Luiers apart 

 Luiers apart inzamelen 

 MAAK HET GRATIS EN MEER OPENINGSTIJDEN BIJ DE STORT EN DE GEMEENTE ,NIET IEDER IS 
MOBIEL 

 Makkijker kunnen scheiden thuis  

 Meer afval apart ophalen 

 Meer apart gaan scheiden.  

 Meer bakken in de wijk voor plastiek afval en verpakkingen. 

 Meer bakken voor b.v. sappakken plasticbakjes zoals saladebakken 

 Meer bewust wording van het proces, is best boeiend 

 Meer bij mensen thuis ophalen  

 Meer centrale containers plaatsen voor plastic, olieen, enz. 

 Meer containers dan alleen grijs en groen 

 Meer containers gaan aanbieden. Ook voor plastic oid 
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 Meer containers op 1 plaats. Kijk naar Frankrijk of Zweden die hebben containers op 1 plaats staan 

voor plastic/metaal/glas/oud papier/karton ed. Dan kan je in 1 keer al je spullen kwijt en heb je geen 
vuilniswagen meer nodig. Je gaat dan je vuilnis wegbrengen op een tijd wanneer jou dat uitkomt.  

 Meer druk op de producenten om het verpakkingsmateriaal te reduceren, bv dubbel ingepakt fruit en 

groente 

 Meer druk op winkels/supermarkten/producenten om verpakkingsmateriaal te verminderen of milieu 

vriendelijker te maken 

 Meer gescheiden inleveren 

 Meer info 

 Meer invormatie 

 Meer inzamelpunten 

 Meer mogelijkheden in de buurt.  

 Meer mogelijkheden in winkels om verpakkingloos boodschappen te doen. 

 Meer mogelijkheden tot gescheiden inleveren. Met name plastic en pakken kan hier niet gescheiden 

worden ingeleverd. Zoals al eerder genoemd Kijk naar bv. de voormalige gemeente Leek. Daar wordt 
het gedaan door Hummel recycling. Alles kan bij de weg en wordt gescheiden afgevoerd. 

 Meer mogelijkheden voor gescheiden inzameling.  

 Meer mogelijkheid om gescheiden aan te bieden 

 Meer navulopties in winkels 

 Meer plekken om dit te kunnen doen. 

 Meer punten om de verschillende afvalstromen in te leveren 

 Meer snoeiafval rondes 

 Meer soorten containers plaatsen b.v blik en plastic 

 Meer statiegeld op vaste verpakkingen. 

 Meer statiegeld, ook op kleine plastic flessen, op blikjes.  

 Meer verschillende containers 

 Meer verschillende soorten (ook plastic, textiel en metaal) wekelijk ophalen of inzamelingspunten 

 Meer verzamelpunten. Meer tips 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 Meer voorlichting 

 MEER VOORLICHTING 

 Meerder afvalbakken of locaties per dorp. 

 Meerdere soorten afvalcontainers  

 Melkboer met glazen flessen weer terug? Eierboer die de eieren in een grote kom achterliet. Kaas in 

papier ipv plastic. Maar dat was 'vroeger' en nu duurder. Ook omdat mensen overdag werken en er 
niemand thuis is om de melkboer, eierboer, kaasboer te ontvangen en te betalen. 

 Mensen bewust laten worden dat afval verminderen beter is voor milieu en portemonnee  

 Mensen bewuster maken. 

 Mensen bewuster te maken voor alternatieven 

 Mensen blijven motiveren. Laat zien hoe moeilijk de natuur het hier mee heeft. 

 Mensen een extra container geven b.v. Voor plastic en papier 

 Mensen informeren 

 Mensen makkelijker maken het te doen, kwijt te kunnen, aan te bieden op te halen, zonder kosten,  

 Mensen nog bewuster laten omgaan met recyclen van materialen en hoe dit in zijn werk gaat 

 Mensen willen een beloning voor goed gedrag net als honden 

 Met de overheid gaan praten 

 Met een wat grotere woning,veel tuin en enkele dieren en bovendien nog een hobby-winkeltje aan 
huis,zie ik niet veel kansen om ons afval te verminderen. 

 Met industrie/via politiek verpakkingen verbieden.statiegeld op 1 malige drankverpakkingen (wordt het 

meest weggegooid in de berm) 

 Met meer inleverpunten en meer informatie 

 Met producenten gaat praten. Wij als inwoners hebben totaal geen invloed op de wijze hoe spullen 
worden verpakt! 

 Met supermarkten overleggen om weer meer glaswerk te gebruiken (bijvoorbeeld op de zuivelafdeling) 

 Met tips komen  

 Mijn verantwoordelijkheid 

 Milieu boer  

 Milieustraat goedkoper 

 Minder aanbod vanuit china 

 Minder dubbele verpakkingen gebruiken bij de leverancier. 
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 Minder kopen  

 Minder onnodige verpakkingen. verbod op ballonnen oplaten, rietjes etc. 

 Minder onzin verpakkingen. 

 Minder plastic aanbieden in winkels 

 Minder plastic en verpakkingsmateriaal om de producten die je koopt. Aanpakken bij het begin. 

 Minder plastic in de winkels 

 Minder plastic kopen. Pak de fabrikanten maar aan. 

 Minder plastic om de producten,alles wordt nu in plastic verpakt 

 Minder plastic overal om toe doen.  

 Minder plastic stimuleren bij de bedrijven die goederen/ etenswaren verkopen 

 Minder plastic verpakking 

 Minder plastic verpakking  

 Minder plastic verpakking in winkels stimuleren 

 Minder plastic verpakkingen 

 Minder plastic verpakkingen 

 Minder plastic verpakkingen 

 Minder plastic verpakkingen 

 Minder plastic verpakkingen 

 Minder plastic verpakkingen afdwingen bij de industrie 

 Minder plastic verpakkingen in de supermarkt 

 Minder plastic verpakkingen in de supermarkt 

 Minder plastic verpakkingsmateriaal bij het kopen van producten, dit probleem ligt bij producenten, 
maar een gemeente zou in ieder geval een signaal af kunnen geven. 

 Minder plastic zou ook door de politiek moeten worden geregeld.Bijvoorbeeld weer meer statiegeld op 

glazen verpakkingen en pet-flessen. 

 Minder plastic/verpakkingsmateriaal in de winkels. van mij hoeft echt niet overal plastic omheen 
(liever niet!) 

 Minder platsic verpakkingen . Tips 

 Minder post sturen, meer online en online apps aanbieden, bedrijven in omstreken op plastic gebruik 
attenderen en alternatieven voorstellen. 

 Minder spullen verpakt aanbieden 

 MINDER VERPAKKING IN DE WINKELS!!!!! Of de mogelijkheid om de verpakking terug te brengen!!! 

als je iets zonder verpakking wilt kopen moet je naar de markt of speciale winkels. Koekjes apart 
verpakt, in plastic en ook nog in folie..dat soort dingen.  

 Minder verpakking levensmiddelen af-fabriek 

 Minder verpakking om de produkten,minder of geen minderwaardige produkten, 

 Minder verpakkingen 

 Minder verpakkingen  

 Minder verpakkingen 

 Minder verpakkingen in de supermarkt.  

 Minder verpakkingen in de winkel, meer papieren verpakking. Zelf tasjes meenemen 

 Minder verpakkingen in de winkel. Afbreekbare verpakkingen stimuleren. 

 Minder verpakkingen in winkels 

 Minder verpakkingen om producten  

 Minder verpakkingen. 

 Minder verpakkings materiaal 

 Minder verpakkings materiaal gebruiken in de winkels.meer een taak van fabrikanten 

 MINDER VERPAKKINGSMAATERIAAL 

 Minder verpakkingsmateriaal  

 Minder verpakkingsmateriaal 

 Minder verpakkingsmateriaal 

 Minder verpakkingsmateriaal en keuzes aanbieden in winkels. Het zijn vaak geen duurzame artikelen 

bij bv action. 

 Minder verpakkingsmateriaal in de winkels, plastics in de winkel vervangen dmv karton op papier. 
mogelijkheid om bij winkels verpakkingsmateriaal achter te laten of als er iets bezorgd wordt dat ze de 

verpakking mee terug nemen.  

 Minder verpakkingsmateriaal in de winkels. Statiegeld op meer producten. 

 Minder verpakkingsmateriaal in supermarkten 

 Minder verpakkingsmateriaal in supermarkten 

 Minder verpakkingsmateriaal in winkels 
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 Minder verpakkingsmateriaal. Aanpakken bij de bron. Verpakkingsmateriaal recyclen vanuit de grijze 

afval stroom.  

 Minder verpakkingsmateriaal. Daar kan de gemeente waarschijnlijk niets aan doen. 

 Minder verpakkingsmaterialen en meer hergebruik stimuleren. Goedkope winkelketens die wegwerp en 

overbodige artikelen verkopen weren, zoals action en op=op winkels. 

 Minder verpakkingsmaterialen gebruiken zoals papier en plastic 

 Minder verpakkingsmaterialen producten (niet specifiek voor gemeenten) 

 Minder verpakkingsmiddelen bij boodschappen 

 Minder verpakte etenswaar in de winkel aanbieden. 

 Minder verpakte etenswaren; meer aandacht voor eenpersoonshuishoudens in de super markten 

 Minder verpakte producten in de winkels aanbieden 

 Minder verpakte produkten 

 Minder verpakte produkten verkopen 

 Misschien dat de supermarkten daar eens naar moeten kijken 

 Misschien vaker per jaar grof vuil en groen afval gratis te laten wegbrengen 

 Misschien vaker steekproeven houden wat er allemaal in de containers verdwijnt  

 Moeilijk 

 Moeilijk, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal is groot en zo nu en dan moet je toch echt ooruimen. 

kringloopwinkel heeft, terecht ook niet overal belang bij 

 Moeilijk. In de supermarkt koop je wat je nodig hebt en heb je buiten groente en fruit niet veel keus in 
het soort verpakking 

 Moeilijker maken van gebruik plastic verpakkingen, stimuleren recyclebare verpakkingsvormen, 

tariefdifferentiatie verschillende vormen van afval (financiele prikkel) 

 Mogelijk maken om alles wat herbruikbaar is, apart in te zamelen 

 Mooie bollegraaf sorteer installatie neerzetten. 

 Nascheiden 

 Nee iedereen behoort het gewoon te doen  

 Neem supermarkten in de regio mee in het stimuleren van minder plasticgebruik. Meeste afval wordt 

geproduceerd rondom eten. Biedt in supermarkten katoenen broodtassen, fruitnetjes aan. Nu ben je 
een uitzondering. 

 Net 

 Niet alles in plastic laten verpakken.  

 Niet alles meer verpakt verkopen in de winkels. En bijvoorbeeld melk weer in glas, kaas in een 
kaaszak. 

 Niet bij het einddoel beginnen, maar stapsgewijs verstandig beleid uitzetten. 

 Niet her te gebruiken materiaal duur maken; 

 Niet van toepassing 

 Niet van toepassing. 

 Niet! lees bovenstaande 

 Niet. beginnen met verpakkingsmateriaal in de supermarkt. alles zit in plastic, dat moet je toch weer 
kwijt 

 Niets doen, alles is grondstof 

 Niks, dan moet je je boodschappen en dergelijke zonder verpakkng meenemen 

 Nog duidelijker maken? Bijv op tv? Maar bij dit alles geldt. Mensen moeten er het belang van in zien. 

 Nog meer recyclen  

 Nog meer verschillende clico's 

 Nogmaals alles is al uit de kast gehaald en om per kilo te gaan betalen geeft zwerfvuil en dat juist 
afval op verkeerde plekken komt. betalen per kilo is geen optie 

 Nogmaals plastic apart 

 Nylon zakjes voor groente en fruit leveren die wasbaar zijn. 

 Of de Gemeente daar echt iets aan kan doen weet ik niet. Maar de winkelketens bieden alles in 
verpakking aan en denk dat daar wel stappen in gezet kunnen worden.  

 Om de drie weken containers te legen 

 Onbekend 

 Ondergrondse papiercontainers, ook voor plastic, blik enz.  

 Ondernemers in de gemeente stimuleren om zo min mogelijk met verpakkingen te werken. 

 Ondernemers winkels stimuleren om druk uit te oefenen op fabrikanten 

 Onnodige verpakkingsmaterialen in winkels.Voedingsmiddelen zoals groente en fruit , de klant zelf 
laten inpakken zonodig in papier. 

 Ons afval is hoofdzakelijk plastic verpakkingen, als dit in apart wordt ingezameld dan scheelt dat 

enorm! 
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 Ontmoedigen van extra verpakking bij de winkels 

 Onze composthoop maken 

 Ook bedrijven stimuleren verpakkingsmateriaal te verminderen, we worden als consumenten erop 
aangekeken maar bedrijven staan hier nog boven  

 Ook blik en plastic apart inzamelen 

 Ook blikken en pakken en plastic scheiden 

 Ook dit gaat de gemeente te boven, zie bovenste antwoord. Het zou prettig zijn als verpakkingen 

herbruikbaar of minstens schoon verbrandbaar waren. 

 Ook plastic apart inzamelen 

 Op de een of andere manier ervoor zorgen dat er minder verpakkingsmateriaal gebruikt wordt 

 Op veel punten een milieustraatje 

 Op verpakkingen die opnieuw gebruikt kunnen worden statiegeld zetten. Dan worden deze 

verpakkingen bij de supermarkt ingeleverd en komen ze niet bij het afval terecht. 

 Ophalen van grofvuil  

 Ophouden met dubbel of onzinnige verpakkingen! meer investeren in duurzame/ biologisch 

afbreekbare verpakkingen! zoals hennepplastic of henneppapier. papieren fruitzakken ipv plastic. laten 
zien dat er voldoende andere alternatieven zijn die milieubewuster zijn en deze niet duurder hoeven te 

wezen. en zorg ervoor dat deze alternatieven prominent aangeprezen worden! 

 Overal gratis een container voor. Zodat iemand die niet goed ter been is ook zichzelf kan redden bij 
het scheiden van afval. En zelfs voor luie mensen het daardoor hopelijk beter gaan doen. 

 Overal laten betalen per kg 

 Overbodig en extreem veel plastic om groente en fruit en apart verpakte koekjes en snoepjes 

verbieden. 

 Overbodige verpakkingen verbieden...voorverpakte groenten bv...plastic om komkomers en tomaten(( 

 Overheid aansporen bv gebruik van blisterverpakking en dubbele verpakking aan banden te leggen 

 Overheid aanspreken of vermindering van plastic 

 Overleg met winkelketens / supermarkten zo weinig mogelijk verpakking meegeven aan de klant. 

Waarom moeten komkommers nog afzonderlijk in plastic verpakt worden? (als voorbeeld) 

 Pak het aan bij de bron dat komkomers nog in een extra platik laagje zitten is knetter gek 

 Papieren zakken aanbieden i.p.v. plastic. Bewust worden wat men koopt en de hoeveelheid ervan 

 Per kg. afval betalen. 

 Per kilo laten betalen 

 Plastic apart gaan inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart verzamelen 

 Plastic apart verzamelen zou nog een optie zijn  

 Plastic blik en sap pakken apart inzamelen 

 Plastic conainers in voeren 

 Plastic container verstrekken 

 Plastic em verpakkingsmaterialen in winkels verminderen 

 Plastic en sappakken ophalen of inleverpunten opzetten. Ook al wordt het nagescheidenhet draagt niet 

bij aan vermindering van afval en het neemt enorm veel ruimte in beslag! In mijn geval wel een kwart 
van de container.  

 Plastic gescheiden 

 Plastic in supermarkten verminderen 

 Plastic in winkels verminderen.  

 Plastic inzamel punt 

 Plastic ook scheiden; de grijze container is dan niet zo vol 

 Plastic scheiden 

 Plastic scheiden  

 Plastic scheiden door verzamelpunten aan te bieden.  

 Plastic schijden 

 Plastic tasjes patatzakjes etc meer in papier aanbieden  

 Plastic verpakking verbieden 

 Plastic verpakkingen die echt overbodig zijn uit de schappen weren, en bedrijven ook verplichten om 
pakketjes in een goed passende verpakking te doen, inplaats van veel te grote doos. minder folders. 

 Plastic verpakkingen ontmoedigen bij supermarkten 

 Plastic verpakkingen verminderen  
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 Plastic verpakkingen weren! supermarkten beboeten die producten in plastic aanbieden waarbij dat 

niet nodig is. En anders duidelijk kenbaar maken dat het om biologisch afbreekbare verpakkingen 
gaat, zoals ook al bij tijdschrift verpakkingen gebeurt. 

 Plastic verpakkingsmateriaal in winkels verminderen (is misschien meer voor de landelijke politiek) 

 Plasticcontainer 

 Pleiten voor herinvoering van statiegeld op glazen- en pet-flessen; Opnieuw motiveren van 
zelfcomposteren en het leveren compostvaten;  

 Positief gedrag belonen 

 Producenten aanspreken op de aanbieding van producten. supermarkt verplichten om papier, plastic 

en restafval bakken te plaatsen zodat je wat je gekocht heb kan ontdoen van plastic, karton e.d. 

 Producenten aanspreken op verpakkingsmateriaal 

 Producenten aanspreken voorkeur voor producenten die betere verpakkingsoplossing hebben bij zaken 

die aanbesteed worden 

 Producenten dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Verpakkingsmateriaal verminderen  

 Producenten hierop aanspreken, door producten zwaarder te belasten wanneer teveel onnodig plastic 
of verpakking wordt gebruikt. Ook afhaal eten zoals patat/chinees of dergelijke op te kunnen halen in 

herbruikbare verpakking. 

 Producenten minder verpakkingsmateriaal laten gebruiken waar mogelijk. Ook voorlichting geven over 
hoe bepaalde producten (langer) bewaard kunnen worden. Wellicht ook voorzien in materialen 

hiervoor(subsidie) 

 Producten aanbieden waar zo weinig mogelijk verpakkingen omheen zitten.  

 Producten in de winkel niet voor te verpakken 

 Promoot het afval verminderen. Maak mensen meer bewust. 

 Promoten van verse streekproducten (zonder extra verpakking) 

 Rechttrekken van de verschillen in de wijze waarop de afval in de diverse voormalige gemeenten kan 

worden aangeboden. Niet iedereen beschikt over de mogelijkheid met een auto even naar de stort te 
gaan. Leens richting Usquert is voor ouderen toch wel erg lastig als je geen auto hebt. 

 Reductie verpakking zoals plastic en karton door producenten ; betaling per gewicht 

 Repair cafe voor zoveel mogelijk dingen, en veel bekendheid aan geven aan wat daar mogelijk is. 

 Samen duurzamer worden minder wegwerk plastic, producten uit eigen omgeving aan te bieden en 
begin maken met het verminderen van voorverpakte producten in supermarkten,bouwmarkten en 

andere winkels 

 Samen zorgen dat er minder afval bij de huishoudens binnen komt. Minder verpakkingsmateriaal, 
meer scheidingsmogelijkheden zodat er meer bewustwording ontstaat. 

 Samenwerken met lokale supermarkten om zoveel mogelijk verpakkingsvrij te gasn 

 Samenwerking gemeenten en supermarkten 

 Sap en melk pakken apart inzamelen, en /of statie geld 

 Scheiden kan de gemeente bij helpen. Bij verminderen speelt ook de overheid en de industrie een 
grote rol. Hier heeft de gemeente minder invloed denk ik. 

 Schieden. 

 Schrijf bedrijven aan. Fabrikanten en winkels vragen of ze meer plastic en andere 

verpakkingsmaterialen willen vermijden of eventueel weigeren. We komen om in plastic. 

 Sluit de action, geef kinderen op de basisscholen trainingen, lessen in igen verantwoordelijkheid, zij 

hebben de toekomst en kunnen met een positief lesplan ook hun ouders mee nemen. Zij zijn de 
volwassenen van de toekomst. 

 Sorry zou ik even niet weten. 

 Statiegeld 

 Statiegeld blikjes en flesjes 

 Statiegeld op blik  

 Statiegeld op blik en plasticflesjes. 

 Statiegeld op blikjes en petflesjes 

 Statiegeld op blikjes en plastic flesjes, de jeugd zal ze niet zo vlug meer weggooien en anders zijn er 
wel mensen die ze willen oprapen. 

 Statiegeld op flessen en blikjes 

 Statiegeld op kleine plastic flesjes? Maar dit moet landelijk. Ze liggen nu bij ons in de berm.  

 Statiegeld op veel meer flessen 

 Statiegeld. Inzamelpunt vor plastic.  

 Stimulans nodig van de winkels, fabrikanten e.d . 

 Stimuleer het meenemen van eigen verpakkings- en draagmateriaal bij het doen van de 

boodschappen.Organiseer permanent overleg met de detailhandel over de vermindering van de 

afvalstroom in de richting van de consument en fabrikanten en groothandel(toeleveranciers) 

 Stimuleren dat er minder verpakkingsmiddelen worden gebruikt. 
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 Stimuleren dat op meer plekken producten in eigen verpakking kunnen worden gekocht, verbieden 

wegwerpartikelen (zoals ballonnen, drinken aanbieden in wegwerpverpakking of niet afbreekbare 
verpakking) 

 Stimuleren en faciliteren supermarkten en winkels om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken 

 Sturen op minder verpakkingen in supermarkten!! 

 Stuur eenmalig naar alle adressen een nee nee nee ja sticker en na elke verhuizing nog 1.  

 Supermarkten bieden soms produkten aan die wel 2 of 3x verpakt in plastic zitten; dat zou niet meer 
moeten mogen! 

 Supermarkten dwingen om minder verpakkingen te gebruiken voor bv etenswaren 

 Supermarkten e.d. verbieden plastic verpakte producten aan te bieden 

 Supermarkten hier op aanspreken om minder producten in plastic te verkopen.  

 Supermarkten in de gemeente aansporen om papieren zakken op de groente afdeling te gebruiken ipv 
plastic. Eenmalig een boodschappen tasje van de gemeente verstrekken aan de inwoners zodat je 

geen plastic tasje hoeft te kopen. En zorgen dat de kledingcontainers vaker worden geleegd 

 Supermarkten kleinere verpakkingen!!! 

 Supermarkten kunnen plastic om het groente en fruit weglaten 

 Supermarkten minder verpakte produkten laten leveren 

 Supermarkten motiveren om minder plastic/verpakkingen,? 

 Supermarkten opdragen minder plastic om hun groente en fruit te doen  

 Supermarkten stimuleren minder plastic te gebruiken  

 Supermarkten stimuleren minder plastic te gebruiken  

 Supermarkten stimuleren om papieren zakken te gebruiken voor het fruit. 

 Supermarkten stimuleren plastic zakken voor bijvoorbeeld groente te vervangen papieren zakken.  

 Te veel verpakkingen in winkels.. moet landelijk geregeld worden denk ik 

 Te veel verpakkingsmateriaal in supermarkt verminderen 

 Tegemoetkoming gemeente door bakken of iets dergelijks aan te bieden 

 Tips geven  

 Tips hierover publiceren 

 Tips wat dit betreft plaatsen in huis aan huis bladen of op de site van de gemeente. 

 Tja. 

 Tweedehands of hergebruik promoten 

 U moet niet vergeten dat Het Hogeland een plttelandsgemeente is. Met huisdieren en grote tuinen, 
grotere gezinnen om aar iets te noemen 

 Uitleggen hoe je dat doet 

 Vaker legen 

 Van hoger hand bv plastic verpakkingen te verminderen en de verpakkingen net zo groot maken als de 
inhoud, dus bv niet doosje behanglijm half vol.  

 Veel in plastic verpakken, dit apart inzamelen, en kosteloos ophalen.. scheelt veel afval omgaat het 

goed te recyclen is 

 Veel meer kansen om afval te scheiden. Zoals bv. plastic, blik. Kijk maar eens hoe de gemeente het 
Westerkwartier dat doet. Schept ook nog eens werkgelegenheid! 

 Veel meer onverpakte producten 

 Veel meer spullen recyclen en weer aanbieden aan inwoners; dat stimuleert! 

 Veel vaker (en meer) statiegeld heffen, minder verpakkingen.  

 Veel van ons afval bestaat uit verpakkingen van producten, verbied overbodige verpakkingen!!!! 
wanneer er plastic wordt gebruikt alleen nog eco plastics die verteren. Stimuleer deel projecten! Wij 

hebben net een nieuwe grasmaaier gekocht, al mijn buren hebben grasmaaiers die 1x per week 
worden gebruikt. Ik ken mijn buren niet goed, nu is de drempel te hoog om voor te stellen om te 

delen. Dit kan toch laagdrempeliger?  

 Veel verpakkingsmateriaal komt bij supermarkten vandaan. Ik weet niet of de gemeente daar een rol 
in kan spelen. Als gemeente ook geen onnodige promotieproducten uitdelen. 

 Verbieden van producten in plastic en verpakkings materiaal van bv elektronische producten verplicht 

door leverancier meer retour nemen. 

 Verbieden wegwerpplastic, minder soorten plastic, verbieden dubbele verpakkingen 

 Verbod op alle zinloze plastic verpakkingen om groenten /fruit en meerdere lagen om vlees etc. 

 Verbod op folders, en voedsel in plastic waar het niet nodig is. 

 Verbod op plastic tasjes moet strenger 

 Verkoop van plastic tassen verbieden 

 Verkooppunten bewerken om minder voorverpakte goederen te leveren. 

 Vermelden in de flyer 

 Verminderen hoeveelheid kunststof verpakking 
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 Verminderen is je eigen verantwoordelijkheid. supermarkten zouden wat aan de verpakkingen kunnen 

doen 

 Vermindering van plastic verpakkingen, meer mogelijkheden bieden voor ande verpakkings materiaal  

 Verpakkingen aan de bron al verminderen 

 Verpakkingen minder van plastic maken 

 Verpakkingen te verminderen of herbruikbaar te maken of afbreekbaar te maken. 

 Verpakkingen, blikken etc met statiegeld 

 Verpakkings industrie aanpakken geenplastic flessen maar glas en statiegeld  

 Verpakkingsindustrie strenger aanpakken, biobased plastic, statiegeld  

 Verpakkingsmateriaal aan de bron laten en ook de kosten daar laten. 

 Verpakkingsmaterialen bij winkels laten verminderen 

 Verpakkingsvrije verkoop stimuleren 

 Verpakkingsvrije winkel aantrekken en zorgen dat die het kan redden. En/Of supermarkten stimuleren 

dingen meer in eigen hoeveelheden te kunnen kopen. Zeker bedervelijke dingen 

 Verplicht de winkeliers tot het verminderen van plastic verpakkingen. Hef meer belasting op teveel 
produceren 

 Verschillende verpakkingen verbieden. Boetes uitdelen bij overtredingen. (Opzettelijk afval op straat 

gooien; boete van €2500) HANDHAVEN!! 

 Vertel maar hoe 

 Verzamelen van melkpakken is teruggedraaid in de gemeente Winsum. Graag uitleg welke scheidingen 

zinvol zijn en duurzaam. 

 Verzenden brieven door gemeente b.v. op A5 dubbelzijdig. Voor de enquete was 1 brief per 
huishouden voldoende geweest, waarschijnlijk zullen niet veel huishoudens de enquete dubbel 

invullen. Bedrijfsleven in gemeente stimuleren om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, 
misschien door prijs en PR voor vernieuwende verpakkingsoplossingen en nieuwe duurzame 

producten. Stimuleren (streek)markten, waarbij de producten minder verpakt zijn. Stimuleren 
lokale/regionale voedselproductie en -afzet. 

 Via de overheid bedrijven dwingen minder plasticdeeltjes gebruiken 

 Via supermarkten, zij hebben voorbeeld functie 

 Via VNG meer invloed op producenten en grote supermarkten uitoefenen om de verpakkingen te 

verminderen!! 

 Visueel maken 

 Voldoende mogelijkheden  

 Voor grofvuil de eerste 100 kg gratis per adres per jaar te laten zijn, dit geeft minder kilo's in de grijze 

container en minder nascheiding 

 Voorlichten 

 Voorlichten 

 VOORLICHTEN, MOGELIJKHEDEN CREEREN, BELONEN, BELASTEN 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 VOORLICHTING 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting 

 Voorlichting  

 Voorlichting  

 Voorlichting bewuster leven 

 Voorlichting dmv filmpje of podcast en artikel in de Ommelander 

 Voorlichting doormiddel van een brief in de bus (deze gaat nadien uiteraard bij het oud papier ;-) )  

 Voorlichting en bv. Plastic apart innen 

 Voorlichting en dsn op school beginnen 

 Voorlichting en extra bakken. Eventueel de restafvalbak verkleinen. 

 Voorlichting en lagere (afhaal)tarieven bij minder afval 

 Voorlichting en vermindering kosten 

 Voorlichting geven 

 Voorlichting geven d.m.v. campagnes. 

 Voorlichting geven hierover 

 Voorlichting geven om minder te consumeren.. 

 Voorlichting, voorlichting.... 
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 Vraag voor alle petflessen en blikjes bv een heffing voor statiegeld. En zorg dat winkels zoveel 

mogelijk gestimuleerd worden om de etenswaren niet meer in onnodige plastics te stoppen. Meer 
gebruik van papieren zakken weer introduceren bij de groente en broodafdeling b.v. van 

supermarkten. 

 Vrijwilligers die voor verenigingen of goede doelen oud papier ophalen blijven ondersteunen met een 
vergoeding of materieel.  

 Vwb textiel containers toegankelijker maken en ervoor zorgen dat er voldoende vaak wordt geleegd. 
Er staan nu regelmatig zakken bij de containers en/of de bak zit klem. 

 Wanneer fabrikanten minder vervuilend materiaal gaan gebruiken (zoals de plastic kunststof 

verpakkingen) 

 Weet ik niet! Minder verpakkingen in winkels. 

 Wegwerpartikelen zoveel mogelijk verbieden 

 Weinig, misschien door goede voorlichting toch stimuleren. Ik denk dat dit ook voor een groot gedeelte 

bij fabrikanten ligt. 

 Wellicht info geven per huishouden over hoe het minder kan. 

 Wettelijk regelen over verpakkings materiaal. In supermarkten, bouwmarkten, elektronica winkels, 
internet winkwels( veel te vaak doos in doos met nog meer verpakkingsmateriaal. 

 Wij doen ons best het te verminderen. De overheid moet de winkelketens verbieden alles in plastic aan 

te bieden 

 Winkeliers aanspreken om minder (plastic) verpakkingen bij voedsel.Geen plastic om reclame folders 

 Winkeliers bewuster maken en kleinere containers verstrekken  

 Winkeliers stimuleren producten op een andere wijze aan te bieden. 

 Winkeliers supermarken meer verplichtingen opleggen 

 Winkeliers/marktkooplui aansporen minder verpakking te gebruiken  

 Winkels aanspreken op aanbod in plastic verpakte producten 

 Winkels aanspreken op plastic verpakkingen 

 Winkels aanspreken. 

 Winkels belonen wanneer zij zaken onvepakt verkopen 

 Winkels die ouderwets biologische groente fruit en andere waar aanbieden faciliteren.  

 Winkels dwingen minder plastic en ook de marktkooplui verbieden om het plastic om hun stellingen 

mee af te sealen. zit het bespaarde plastic om de stellingen bij hun. Meer markten zou ook 

schelen..groenten en onverpakte spullen goedkoper maken in de winkels. goed om ballomnen te 
verbieden.  

 Winkels ed stimuleren om minder verpakking te gebruiken. 

 Winkels erop aanspreken dat ze meer artikelen onverpakt aanbieden, repaircafe's in ieder dorp. Mijn 
persoonlijke probleem is vaak dat ik niet meer weet waar je tegenwoordig dingen kunt laten 

repareren, en dat ik dan soms maar dingen weggooi omdat ik er zó toch niks meer aan heb. (Denk 
aan kleding, schoenen, meubels, gereedschappen, e.d.) 

 Winkels minder verpakkingsmateriaal 

 Winkels moeten ook meewerken, bv. minder groente en fruit apart in plastic verpakt! 

 Winkels motiveren om mee te werken 

 Winkels motiveren om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken 

 Winkels producten met minder verpakkingsmateriaal aanbieden. 

 Winkels stimuleren om geen plastics te gebruiken, desnoods dat de klant het plastic bij de winkel kan 
achter laten, zodat de winkel met de onkosten zit 

 Winkels stimuleren om minder plastic te gebruiken. Glas weer laten recyclen door statiegeld opnieuw 

te gebruiken bij glas.  

 Winkels stimuleren om producten te verkopen zonder verpakking en/of papierenverpakking. 

 Winkels stimuleren om te minderen 

 Winkels verbieden om onnodige plastic verpakkingen te gebruiken. Mensen duidelijk maken waar ze 

mee bezig zijn. Grof afval ophalen Door gemeente 

 Winkels verplichten geen onnodig afval te gebruiken 

 Winkels verplichten minder plastic te gebruiken 

 Winkels verplichten minder plastic te gebruiken, dan hebben wij het niet in huis. 

 Winkels, producten los verkopen. Mi der verpakking. 

 Winkels/producenten minder plastic laten gebruiken in (om)verpakkingen. Ik hoef geen plastic om 

mijn komkommer of om 6 flesjes drinken. Statiegeld op plastic flesjes/blikjes! 

 Zelf goed opletten waar je het afval in doet 

 Zelf scheiden en gen nascheiding bij de afval verwerker . Dan zorg je ervoor dat de mensen ermeer 

mee bezig zijn en voor bewustwording. 

 Zero waste groepjes laten oprichten. Een blogger daarover in de arm nemen en laten publiceren 

 Zet de fabrikanten onder druk, en stuur de verpakkingen retour op kosten afzender. 

 Zie boven, en laten zien/merken dat de kosten voor de burger afnemen (besparen) 
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 Zie bovenstaand antwoord. Voldoende faciliteiten verhoogt het bewistzijn van het scheiden en 

voorkomt gemakzucht om afval in de grijze container te deponeren 

 Zie bovenstaande punten. O ja en wat er eerst altijd wel was maar de laatste jaren niet meer een 

container voor het inleveren van luiers en incontinentie luiers etc  

 Zie bovenstaande. waarbij de inzamelpunten voldoende en goed bereikbaar moeten zijn. 

 Zie bovenstaande.Het afvalprobleem; ieder jaar betalen we meer, maar de service wordt minder. Het 
is als met de regering betaal maar meer en bekijk het maar; zorg zelf maar dat je je afval ergens 

kwijtraakt. Geen auto? Geen karretje? U regelt het zelf maar! 

 Zie de noodzaak niet 

 Zie hierboven. Ieder groot dorp bij winkelcentra bijv. 10 containers om te scheiden  

 Zie ook eerder...sommige vragen komen vaker voor dan 1 keer 

 Zo mogelijk alle verpakking in doosje of dun karton. 2 koekjes in een plastic pakje, in een plastic 

doosje met een plastic omhulsel. Waanzinnig!!! 

 Zo weinig mogelijk naar de supermarkt. Ik koop zoveel mogelijk vers bij de boer of lokaal 

 Zorg dat producenten minder producten maken met overbodige plastic verpakkingen. Hang geen 
prijskaartje aan het inleveren van afval. Als ervoor betaald moet worden, zal er meer illegaal gedumpt 

worden en zal er ook meer afval in de grijze afvalbak terechtkomen dat er niet in hoort. 

 Zorg3n dat winkels mind3r artikelen verpakt verkopen 

 Zorgen dat de fabrikant minder produceert  

 Zorgen dat de supermarkten minder verpakkingen gebruiken en groente e.d. los verkopen zodat je het 

ook zelf in katoenen zakken kunt doen. Die verkopen ze wel, maar bijna alles ligt al in plastic 
verpakkingen. 

 Zorgen dat de verpakkingen uit de winkel afbreekbaar zijn 

 Zorgen dat er containers zijn voor iig sappakken, kattegrit..glas  

 Zorgen dat er een verbod komt op onnodige verpakkingen. Dat wat je niet automatisch mee moet 

kopen hoef je ook niet te scheiden 

 Zorgen dat er in de winkels minder verpakkingsmateriaal komt en zeker geen plastic meer 

 Zorgen dat er minder aanbod van overbodige spullen en verpakkingen is 

 Zorgen dat er minder in huis komt.  

 Zorgen dat er minder plastic verpakkingsmaterialen worden gebruikt door de industrie. 

 Zorgen dat er minder plastic wordt gebruikt 

 Zorgen dat er minder verpakkingen nodig zijn bij de koop van producten 

 Zorgen dat er vanuit de overheid minder plastic verpakkingen gebruikt worden om groente etc. Had 
men vroeger ook niet. papieren zakken bijv. dat gerecyceld is. 

 Zorgen dat je gescheiden afval gemakkelijk kunt inleveren. Dus inzamelpunten dichtbij.  

 Zorgen dat ook de winkels geen artikelen meer in plastic aanleveren/verkopen 

 Zorgen voor meerder afvalpunten in de gemeente, waar men afval in kan leveren zoals plastic, 
melkpakken, blik enz. 

 Zou eens kunnen aangeven hoe dat dan kan. ik produceer naar mijn idee al weinig afval, tenzij dit niet 

anders kan, bv, met plastic verpakkingen 

 Zoveel mogelijk digitaal communiceren als burgerlijke overheid. 

 Zoveel mogelijk plastic verpakkingen in winkel en supermarkten te verbannen. 

Vraag 29: Wat zou u helpen uw GFT-afval (groente, fruit en tuinafval én 
etensresten) beter te scheiden? 

Een andere mogelijkheid, namelijk:  

 Aanbieden van compostvat 

 Aanbieding van eigen composteervat 

 Aangekondigde ronde van de gemeente voor groot snoei/tuin spul 

 Actie met compostvaten. 

 Afhankelijk van snoeiperiode /opschonen tuin frequentie ophalen verhogen 

 Afvalcontainer in de wijk plaatsen 

 Alleen vaker de groene container legen als er veel gesnoeid wordt, en ophalen groen afval goedkoper 

maken. 

 Als je tuinafval niet alleen op werkdagen kunt inleveren, maar iets vaker ook op zaterdag 

 Betalen naar gewich\'t, zodat het niet te duur is om een halfvolle container aan te vueden 

 Bied grotere of meer groene containers aan voor mensen die een grote tuin hebben. 

 Bieden van mogelijkheid laten reinigen bak . Ik ieder geval in de zomer 

 Biedt vaker de mogelijkheid om GFT-afval naar de gemeente te brengen, ook in het weekend en ook 

na 18.00 uur. 
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 Bladkorven op plaatsen waar veel bomen staan 

 Compostbak in de tuin 

 Compostbak op de groent tuin 

 Compostbakken 

 Compostbakken aanbieden 

 Compostbakken voor een gereduceerde prijs leveren en uitleggen wat voor een waardevol product het 
kan zijn voor je eigen tuin. 

 Compostvat 

 Compostvat verstrekken 

 Compostvaten  

 Container voor plastic  

 Dat de container schoon wordt gespoten bij het ophalen (ik weet dat dat machinaal kan) 

 Dat de groene container na het legen omgespoeld wordt 

 Dat gemeente het inderdaad 1x p/w ophaalt aan huis zoals ook papier,glas etc 

 De groene container in het najaar vaker wordt geleegd 

 De mogelijkheid geven om in de keuken een wormenbak te maken, dat levert compost op voor de 

tuin. 

 DOE ALS IN FRANKRIJK.  

 Dooe millieuboert laten ophalen 

 Dorpvarkens. Composteters! 

 Een compostvat aanbieden? 

 Een gezamenlijke groene container met de straat 

 Een kleinere container/afvalbak 

 Een schilleboer in dienst nemen, een biomassafabriek voor plaatselijk afval, gemeentehuizen stoken op 
hout wat gekapt wordt in de gemeente 

 Een schillenboer want gekookte resten mogen niet in de compostbak maar varkens kunnen het wel 

eten 

 Een stortplaats voor groen tuinafval in de buurt, wat de gemeente weghaalt. 

 Eigen compostbak. 

 Er bestaan hele leuke compost emmers met micro organismen of wormen.  

 Er meer controles komen bij ons in het bos (Dingenpad Baflo). Tijdens het uitlaten van de hond kom ik 

regelmatig grote hoeveelheden tuin- en etensresten tegen! 

 Etensresten op een andere manier scheiden, niet in de groene container 

 Evt informatie geven over hoe te composteren?  

 Extra groene container 

 Geef een compostbak 

 Geen etensresten 

 Geen moeite mee 

 Gezamelijke bak ofzo wij hebben weinig afval en onze container komt nooooit vol dus dat vind ik ook 

raar om een zo goed als lege container bij de weg te zetten 

 GFT Container gratis 

 Gft-afval in de compostbakken  

 Gooi het in je eigen tuin weer terug op de aarde, in kleine stukjes gesneden of in een buurt tuin of 

compost hoop. 

 Gratis geleegd  

 Gratis leging 

 Gratis tuinafval kunnen aanleveren of ophalen, en dan een kleinere gft container/emmer alleen voor 

groente,fruit,en etensresten 

 Groene container gratis laten legen. 

 Groene container in de lente en zomer, het tuinseizoen, elke week legen of gratis zelf kunnen 
wegbrengen. 

 Groene container kostenloos, dat motiveert! 

 Groene containers plaatsen 

 Grof tuinafval op laten halen 

 Grote hoeveelheden tuinafval gratis bij de milieustraat inleveren. 

 Grotere bakken 

 Heb zo weinig gft afval , voor zo,n grote container veel te weinig. Ik zou het wel willen inleveren bij bv 

een vast punt 

 Het gebruik van een compostvat, welke wij al in gebruik hebben. 

 Het is duidelijk voor mij 

 Het legen van de containers gratis maken. 
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 Het niet zo duur maken van het legen van de bakken 

 Het scheiden van verpakkingen en blik( gele container) 

 Hoewel wij al composteren is een gesubsidieerde afgesloten compostton voor veel mensen een mooie 
optie, met resultaat. Een andere mooie optie is een wormenhotel (zie gemeente Groningen) 

 Hulpmiddelen en handleiding om zelf te composteren 

 Iets bedenken om stank tegen te gaan. Een organische toevoeging oid. 

 Iets kleiners waar je s\'winters groente en fruit afval in kan doen en aanbieden 

 In de winter maanden heb je minder groene afval, je zou dan 1x in de maand 

 In de zomer collectieve plekken in dorpen / straten waar iedere week het afval gehaald wordt. 

 INFO STICKER MAKEN! 

 Inleveren goedkoper maken 

 Instaleer een food waste disposer naar Amerikaans concept. 

 Inzamelbakken in de gemeente neerzetten, de groene container zit snel vol dit als mogelijkheid zodat 

het minder gedumpt wordt of verkeerd wegegooid 

 Keukenemmer is goed maar met goed passense zakjes die in de groene mogen. 

 Keukenemmertje is goed maar dan graag 1 met biologisch afbreekbare zakjes zodat het in een worp 
de bak in kan. Anders is het zoooo vies. Die zakjes bestaan want ik heb ook dergelijke 

hondenpoepzakjes 

 Kleine container/emmer mogen legen ipv een mega container en dan iets goedkoper om het aan te 
bieden 

 Kleiner container voor mensen die een kleine tuin hebben 

 Kleinere afvalbak of container. wanneer vaker geleegd niet per leging moeten betalen want dan bied ik 
container niet aan 

 Kliko voor plastic 

 Kosten verlagen door meer duidelijkheid en mogelijkheden 

 Lokaal gemeentelijk bloemenveld met compost mgelijkheid 

 Meer promotie maken voor een compost bak of compostversneller.Bij goed gebruik krijg je hele mooie 
vruchtbare compost. 

 Milieuboer  

 Misschien de kosten omlaag Zodat mensen de container vaker laten legen en niet wachten tot hij heel 

vol en zwaar wordt 

 Mogelijkheid tot een kleiner container 

 Mulchmaaiers stimuleren 

 Nascheiden 

 Niet betalen voor tuinafval bij milieustraat!!! 

 Nu moet je betalen voor een extra groene container, maak dit gratis 

 Of een kleinere GFT container voor voedsel resten erbij. Die dan elke week legen met name in de 

zomer maanden en de grote gft voor tuinafval en 1 keer per 2 weken legen. 

 Ook denken aan mensen die geen auto hebben  

 Ook in de zomerperiode per dorp meerder punten voor het inleveren van tuinafval. In de winter 

worden er bakken neergezet voor bladeren. Maar in de zomer zou dat ook kunnen voor snoeiafval of 
gras.  

 Openstelling van de milieustraat op zaterdag 

 Ophalen van hegafval in zomermaanden 

 Persoonlijk zou ik ook wel een kleinere container willen 

 Reinigen container na ophalen 

 Schillenboer 

 Snoei afval gratis ophalen of zoals in volgens mij in voorheen de Marne het snoei afval en takken 
wordt versnipperd door ability 

 Snoeiafval ophalen 

 Stimuleren van buurtwormenhotels en korting op goede composteringssystemen (beter dan de huidige 

composttonnen) 

 Stimuleren van zelf composteren. Iedereen met een tuin zou dat moeten kunnen doen. Kippen ter 

beschikking stellen is ook erg goed! 

 Stort goedkoper maken voor tuinafval 

 Tips en trucs: bv bewaar afval vlees vis botjes in de vriezer en doe ze pas in de container op de dag 
dat deze wordt opgehaald. Dit voorkomt luchtjes en maden; meer eigen compostbakken 

 Tips geven voor het zelf bouwen van een composthoop 

 Tuinafval aanbieden in eigen dorp 

 Tuinafval kunnen aanbieden bij gemeentelijk afvalbrengstation 
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 Tuinsfaval is geen probleem bij de meeste mensen. OP juiste wijze groente, fruit en etensresten 

verrwerken wel. Een keukenemmertje waar de fruitvliegen na 2 dagen al op zitten vin dik geen fris 
idee 

 Vaker aanbiedingen doen voor compostbakken (en niet alleen in Usquert afhalen) 

 Vaker snoeiafval ophalen 

 Vaker tuinafval ophalen 

 Verstrekken van compost vaten 

 Verstrekken van compostvaten 

 Voor \'s winters een kleinere groene container, omdat je dan (bijna) geen tuinafval hebt en het niet de 

moeite is om de groene container aan de weg te zetten 

 We scheiden glas, papier, tuinafval, elektrische apparaten, batterijen, kleding, chemisch etc altijd al zo 
lang ik me kan herinneren. Een aamhoudend probleem dat zeer irriteert zij de boodschappen 

verpakkingen 

 Wormen hotels bij scholen enz met bijbehorende les materiaal. 

 Wormenhotels, bokashi emmer, de containers een keer op hun kosten schoon spuit. nu doen mesen 
het niet of met een hogedruk spuit. Ook een gezaemlijke bak voor in de zomer zou kunnen helpen., 

maar dan zit je weer met het gewicht 

 Zeker voor de zomer: aanbieden schoonmaak container of geschikte zakken die in de groencontainer 
passen 

 Zelf composteren 

 Zelf een compostbak maken 

 Zie opmerking hiervoor mbt ecologisch cirkeltje en varkentjes in dorpsbosje; faciliteren en subsidieren 

zou fijn zijn; ook subsidie voor dorpsverkoop scheelt verpakkingen van groente en fruit uit de winkel 

Geen, omdat: 

 ? 

 Al het gft op de composthoop gaat 

 Alles al op eigen mestbult komt 

 Alles composteer 

 B 

 Bijna geen afval gaat naar herten 

 Bovenstaand 

 Compostvat aanwezig is 

 Dat afvalbakje voor op het aanrecht was een super greep, heel handig en schoon. 

 Dat keukenemmertje vond ik niks. 

 De composthoop ook wil eten. 

 De groene container wordt elke week geleegd 

 De mogelijkheid er al is 

 Dit gebruiken wij volledig zelf weer op eigen grond en voor eigen dier 

 Eigen compost 

 Eign composthoop 

 Emmertje heb ik al en de groene container wordt vaak genoeg geleegd. 

 Er mogelijkheden genoeg zijn 

 Etensresten kost meer dan het oplevert. Rest blijft in de tuin. 

 Gaat in de grijze container 

 Gaat op eigen composthoop 

 Geen antwoord 

 Geen behoefte aan, we hebben onze eigen kippen en composthoop 

 Geen keukenemmertje weer plastic en onnodige uitgaven iedereen heeft wel een bakj 

 Geen mening 

 Geen mogelijkheid om kleine hoeveelheden in te leveren. Prijs per container te hoog om voor een klein 
beetje bij de weg te zetten. 

 Geen plaats in de keuken 

 Geen probleem 

 GFT afval gaat nu grotendeels bij ons in de compostbak 

 Gft afval is toch 99,%water? Is toch niet problematisch op de manier waarop bijv plastic dat wel is? 

 Goed gebruik van groene container, en gebruik van milieu app.. 

 Graag 1X per week afhalen zoals groene container, maar dan specifiek groente fruit en etensresten. ( 
in groene container gaat dat stinken, want elke week container bij de weg is te duur.) 

 Groene bak voldoet 
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 Groente en fruitafval op de composthoop 

 Hat aantal kilos daardoor niet minder wordt 

 Heb compost container EN composthoop  

 Heb compostbak op de volkstuin. 

 Heb een compostbak 

 Heb een composthoop in de tuIn. 

 Heb een eigen composthoop 

 Heb maar heel weing gft afval 

 Het hier op de mesthoop komt 

 Het is al zo gemakkelijk 

 Het meeste naar de kippen gaat 

 Het mij duidelijk is. 

 Het nu goed is (heb nu compostbakken en eens per 2w wordt groene container geleegd. 

 Het toch later beter kan worden gescheiden 

 Het veel te lang duurt voordat deze container vol is 

 Het zo prima geregeld is (in Noordwolde) 

 Ik 2 groene containers en een VAMvat heb plus een composthoop 

 Ik al composttonnen gebruik 

 Ik al veel op mijn composthoop gooi. 

 Ik alle groenafval zelf verwerk 

 Ik alles al heel goed aan het scheiden ben, ik bied alleen grote takken aan of takken met doornen (van 
de rozen) of riet bv.  

 Ik alles composteer 

 Ik alles in eigen tuin composteer. 

 Ik alles zelf composteer 

 Ik bedek de bodem van de groene container nog niet eens per 2 week... 

 Ik composteer 

 Ik composteer alles zelf 

 Ik composteer zelf 

 Ik composteer. Geen gedoe in de zomer. 

 Ik dat al (goed) doe 

 Ik dat allemaal zelf scheid en er compost van maak. Dus ik lever niks in op dat gebied 

 Ik denk niet dat ik dat ga doen 

 Ik doe het nu al 

 Ik een compost hoop heb bij huis 

 Ik een composthoop heb 

 Ik een eigen composthoop heb 

 Ik gebruik een compostvat, alleen als we veel snoeiafval hebben, bv van coniferen gebruik ik de 
groene container. 

 Ik geen GFT afval heb, gaat naar de dieren 

 Ik geen groenafval aanbied.  

 Ik geen overzicht heb van de mogelijkheden 

 Ik GFT-afval vrijwel altijd op de composthoop gooi. 

 Ik heb al een keukenemmertje en een compostbak. Misschien is dit niet voor handen in andere 
voormalige gemeentes. 

 Ik heb een compost bak 

 Ik heb een composthoop. 

 Ik heb geen problemen 

 Ik heb meerdere compostvaten 

 Ik heb ook zelf nog een compostbak. 

 Ik heb twee composthopen! 

 Ik heb twee jaar geleden een compostbak aangeschaft.  

 Ik heb zelf een bio bak op de tuin 

 Ik het composteer 

 Ik het niet echt ga scheiden  

 Ik het voldoende scheid, maar zou wel vaker geleegd moeten worden, zeker in voorjaar en zomer, 
afval stinkt na 2 weken erg 

 Ik hier geen problemen mee heb. Ik doe aan kuil-compesteren 

 Ik maar weinig gft heb 

 Ik mijn eigen groene afval vercomposteer en takken stspel voor de kleine dieren 
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 Ik mijn gft thuis verwerk en niet inlever 

 Ik mijn GFT-afval op mijn composthoop gooi.  

 Ik scheid GFT-afval al goed, maar met een compostbak/ton zou ik minder bij de straat aanbieden 

 Ik scheid het afval 

 Ik vrees dat het keukenemmertje van de gemeente ook lelijk is? En een onhandig extra attribuut in de 

keuken? 

 Ik weet wat ik in de groene container kan doen en de rest gaat op de composthoo 

 Ik weinig weggooi 

 Ik wel weet hoe het beurt 

 IK ZELF COMPOST MAAK,KIPPEN,POEZEN EN SCHAPEN HEB 

 Ik zelf composteer 

 IK ZELF COMPOSTEER 

 Ik zelf genoeg hulpmiddelen heb om te scheiden 

 Is al goed geregeld 

 Is prima 

 Maak er geen gebruik van 

 Mesthoop 

 N.V.T. 

 Niet nodig 

 Niks, we hebben al een groene bak 

 Nu voldoende mogelijkheden 

 Nvt 

 Nvt 

 NVT we hebben een gemeenschappelijke container voor negen appartementen  

 Omdat ik mijn GFT grotendeels zelf verwerk op de moestuin 

 Omdat ik zelf beter om moet blijven denken.  

 Omdat we al scheiden 

 Onze groene container kapot was toen we het huis kochten en ik geen nieuw heb 

 Op dit moment onlangs verhuisd en drukker in de tuin bezig met herinrichten. is van tijdelijke aard. 

 Tevreden met de huidige werkwijze. 

 Tuinafval bloemen/groente kommt in mijn composthoop 

 Vaker ophalen is ook weer extra milieubelasting  

 Voor alle soorten afval een apatte container en gratis 

 Voor ons is het een combinatie van (on)gemak vanwege het wonen in een rijtje en het door het huis 

heen moeten halen van de groene container. In een andere woonsituatie zou ook het GFT in de groene 
container belanden.  

 We dat al doen 

 We de gft afval zelf omzetten in compost 

 We een composthoop in de tuin hebben. 

 We hebben al een keukenemmertje, ik doe er een afbreekbare plastic biozak in zodat het geen vieze 
boel wordt 

 We hebben een grote tuin en verwerken zelf alle gft en tuinafval. Jullie zouden anderen met tuinen 

moeten motiveren en faciliteren om dat ook te doen. Een compostbak met gebruiksaanwijzing. Maak 
maar een stukje van de tuin ruig met tuinafval, vinden bijvoorbeeld egels geweldig.  

 We heel einig gft hebben en koffiedik gaat in de grijze container 

 We het al scheiden, we hebben ook een compostbak 

 We het meeste op de mesthoop gooien. 

 We zo weinig overhouden na het voeren van de kippen dat we in een jaar de container niet vol krijgen. 

 Wij daar geen mogelijkheid voor hebben 

 Wij dat al doen 

 Wij dat al doen, helemaal 

 Wij een eigen composthoop hebben en nooit de groene container aan de straat hebben 

 Wij hebben composthoop. De resten worden over de groentetuin verspreid.  

 Wij hebben een composthoop 

 Wij hebben een compostvat en een composthoop. 

 Wij hebben een hobby varken en die lust erg veel en we composteren 

 Wij hebben eigen composthoop, er gaat weinig in de groene container, behalve groter snoeiafval 

 Wij ook een compostvat hebben voor onbewerkt etenafval en klei tuinafval 

 Wij scheiden etensresten en fruit enz. 
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 Wij verwerken alle eigen GFT-afval zelf op composthoop en eigen tuin en ook gaan etensresten naar 

de dieren 

 Wij zelf het nodige aangeschaft hebben om het keukenafval tecomposteren, niet iedereen kan dit. Wij 

bieden alleen tuin afval aan als we dit zelf niet kunnen varwerken. Dit is tot op heden nog niet 

gebeurd! 

 X 

 

Vraag 30: Wat zou u helpen uw papier en karton beter te scheiden? 

Een andere mogelijkheid, namelijk:  

 1x p maand wordt het gehaald voor de voetbalvereniging 

 1x per maand halen, op een vooraf duidelijk gecommuniceerd moment 

 24/7 toegang tot verzamelcontainer 

 Als de papiercontainers die in de buurt staan niet om 18:00 uur en op zondag en feestdagen gesloten 

is zoals de container die op Schilligehamsterweg in Winsum staat. 

 Als het niet wordt opgehaald, dan graag een duidelijk overzicht waar ik het bij mij in de buurt kan 

inleveren, met zo ruim mogelijke \'openingstijden\'.  

 Bij in het dorp staat een container om oud papier naar toe te brengen.Dat is 1 keer inde twee 
maanden. Dat zou wat mij betreft 1 keer in de maand mogen. 

 Dat de school betere communicatie geeft over haar oud papier acties. 

 Dat drankverpakkingen ook in de papierbak mogen 

 Dat gemeente het inderdaad 1x p/w ophaalt aan huis zoals ook papier,glas etc 

 De gemeente zamelt niet eens in! dat zijn particuliere initiatieven. Zelf moet ik telkens met de auto na 
het naburige dorp 

 De voetbalclub haalt het op  

 Doe iets voor pakken. wij scheiden papier en karton al 

 Duidelijke informatie waar welke container staat (in een flyer of op de afvalkalender) 

 Er komt bij ons in t dorp 1 x per twee maanden een papiercontainer. Een verzamelpunt of iets vaker 
de container zou fijn zijn, maar zo lukt t ook. 

 Geen verzamelbak of kliko maar een echte oudpapierbak, als een glasbak maar met gleuf. Of wordt 

dat bedoeld met verzamelcontainer? 

 Herhaling van medlingen naar bewoners. Een nieuwsbrief van de gemeente bijvoorbeeld? 

 Het legen van de papiercontainer gratis maken. 

 Ik scheid papier en karton 100% maar moet het naar verzamelcontainer brengen en tot die tijd in mijn 
schuur opslaan. Extra container die regelmatig wordt geleegd zou wel handiger zijn!  

 In ieder geval 1 x per maand ophalen. 

 Inleveren voor een goed doel 

 Inname plastics,blik,drankpakken 

 L 

 Laat de gemeente huis aan huis het papier en karton ophalen, gelijk met de reguliere ronde. Dit 
gebeurt nu niet. 

 Nu halen verenigingen en scholen het oud papier op maar de frequenties neemt af. daarom goede 
verzamelplek in de omgeving die ook veilig en zonder overlast wordt beheerd. Daar mag de gemeente 

wel wat meer op aansturen en eventueel geldelijk ondersteunen. 

 Onze verenigingen houden regelmatig papier-inzamelacties! 

 OPA 

 Ophalen voor een goed doel  

 Papier gelijk ophalen met de groene container. Nu doet een school het op vrijdagavond, en dat vergeet 

ik. 

 Papier word hier maandelijks gehaald  

 Sap pakken inzamelen 

 Schema wanneer verenigingen ophalen van te voren uitdelen 

 Schillenboer ook papier 

 Sportclubs papier op laten halen; verdienen ze er ook nog wat aan. 

 Ter aanvulling op \"als er een verzamemlcontainer in de buurt staat\" (ik kan daar niets bij noteren). 

Dat helpt mij omdat ik dan zelf kan beslissen wanneer ik het oud pspier kan weggooien. Ik vind het 
onhandig dat het op JULLIE tijdstip moet. Wanneer ik die datum namelijk mis, zit ik nog een lange tijd 

met dat papier opgescheept. Voor mij zouden deze twee (ophalen en wegbrengen in een container een 
mooie aanvulling op elkaar zijn). Een container liever dan de milieustraat omdat gemakkelijk is: even 

langs rijden, in de ondergrondse kieperen en doorrijden. 

 Verbod op plastic bij verzenden folders / catalogus / enveloppen. 
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 Vereniging haalt het een keer per maand op 

 Verenigingen en scholen meer subsidie geven voor het ophalen van oud papier 

 Verenigingen halen het oud papier op dat is heel duidelijk aangeven bij ons in de buurt (Usquert) 

 We leveren al het papier en karton enz .in voor de muziekvereniging. 

 Wij brengen het papier altijd naar de container van de muziekvereniging. 

 Wij hebben geen papier container  

 Wordt al gedaan door \'t Hoogholtje 

 X 

 Zie alweer bv. Hummel recycling die haalt alles in één keer op hetzij eens per week of eens per twee 

weken. 

Geen, omdat: 

 1x per maand wordt het opgehaald 

 Afgezien van de kassabonnetjes, ik alle papier inlever, behalve de kleine beetjes die ik als verpakking 
gebruik voor scherpe voorwerpen in de grijze container 

 Al het papier en carton wordt 1xper maand opgehaald door de voetbalclub 

 Alle papier en karton scheid ik al. 

 Alles al in papier container gooi 

 Alles in orde 

 Bij ons een tweetal verenigingen het oud papier ophalen, dat hoeft voor mij niet tee veranderen. Als 
dat echter niet meer zou gebeuren, zou ik heel graag een papierverzameelcontainer in de buurt 

hebben, geen extra klikt erbij (dat laatste mag wel voor plastic, maar vier kliko’s wordt me te veel). 

 Bovenstaand 

 Breng het altijd naar een container 

 Breng om de 2 weken naar containers school 

 Breng zelf naar container en school en kerk halen op 

 Clubactie ( verzamelen) 

 Dat al door scholen wordt opgehaald 

 Dat geen probleem is 

 De Jansenius de Vries school haalt 1 keer per maand papier op en heeft een container 

 De laatste vrijdag van de maand wordt hier oud papier opgehaald en dat vind ik fantastisch en 
voldoende 

 De muziekvereniging al het papier komt ophalen en een container heeft staan 

 De papier en karton verzamel dienst eens per maand voor ons voldoende is. Het is makkelijk om je 

doos of dozen bij de weg te zetten. Een extra container zitten wij niet op te wachten en het papier 
elders heen brengen is voor ons ook geen optie. Dan zullen wij het juist in de grijze container gooien.  

 De voetbal vereniging het ophaald 

 De voetbalclub haalt het papier op en ik  

 De voetbalvereniging het al ophaalt. 

 De voetbalvereniging het maandelijks ophaald 

 Deze zelf ergens bezorgenlf 

 Dit al goed geregeld is 

 Dit doe ik al. 1x per maand komt de voetbalvereniging het ophalen. 

 Dit is al goed geregeld door mensen uit de dorp 

 Doen we al 

 Doen we al, voor de school 

 Door ver. wordt ingezameld 

 Er al een container staat in het dorp 

 Er een container bij het sportveld staat, die elke dag open is 

 Er een verzamelcontainer in de buurt staat en de voetbalclub regelmatig papier op komt halen 

 Er geen mogelijkheden zijn om dit weg te brengen, maar voor ouderen is dat toch een probleem 

omdat ze soms aan huis zijn gekluisterd 

 Er in Uithuizermeeden een verzamelcontainer staat waar wij papier en karton heenbrengen ( levert 
wat op voor de verenigingen) 

 Er is een mogelijkheid om altijd papier in te kunnen leveren in Winsum. 

 Er is vaak genoeg inzameling in het dorp 

 Er staan diverse papiercontainers in de buurt, meer kenbaarheid hiervan zou wel goed zijn 

 Er voldoende verenigingen zijn die dit deel voor hun rekening nemen 

 Gaat naar de muziek vereniging 
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 Gaat naar papiercontainer 

 Gaat naar voetbal 

 GEEN INTERRESSE 

 GOED GEREGELD BIJ ONS 

 Het al opgehaald wordt door de school 

 Het al opgehaald wordt door school en voetbal club. 

 Het bij ons 1 keer per maand wordt opgehaald door de muziekvereniging. Maar misschien is het een 

idee om een blauwe container te hebben is ook makkelijker voor de vereniging om het papier op te 
halen 

 Het door de muziek ver wordt opgehaald. 

 Het door de plaatselijke sportvereniging wordt opgehaald 

 Het een paar keer per jaar voor de school ingeleverd kan worden 

 Het in Bedum goed is geregeld 

 Het inzamelen van oud papier is in mijn dorp erg goed geregeld.  

 Het is hier prima geregeld 

 Het maandelijks wordt gehaald 

 Het naar het goede doel gaat en maandelijks wordt ingezameld 

 Het op dit moment nog naar een vereniging gaat, dus ik scheid het nu al goed. Mocht dit niet langer 

mogelijk zijn, dan ook heel graag een blauwe kliko bij mij thuis. 

 Het opgehaald wordt door de sportvereniging SVBedum 

 Het papier wordt 1 keer per 2 maanden opgehaald 1 keer per maand zou beter zijn 

 HET VERZAMEL VOOR HET GOEDE DOEL 

 Het word opgehaalt voor de basis school 

 Het wordt bij ons 1 maal per maand op zaterdag opgehaald. 

 Het wordt nu eenmaal per maand opgehaald. Voor ons werkt dat. 

 Het wordt opgehaald en je kan het kwijt in een container op het bedreiventerrein van Baflo. 

 Ik al het paier al shcied, wordt door school opgehaald 

 Ik alles naar de container breng.  

 Ik breng alles weg voor goed doel 

 Ik dat al apart weg breng naar papiercontainer bij station 

 Ik dit al goed kan scheiden en vaak genoeg opgehaald wordt. Opbrengst voor lokale school 

 Ik geen zicht heb over de mogelijkheden 

 Ik heb een papeirbak die ik om de week leeg op de talmaweg 

 Ik het al goed scheid 

 Ik het altijd naar de centale papier container breng 

 Ik het maandelijks inlever 

 Ik het wegbreng naar prive inzamelpunt in baflo. 

 Ik het zelf wegbreng. Tussen de ophaaltijden van de basisschool in Warffum zit veel te veel tijd. 

 Ik kan het bijna dageijks kwijt 

 Ik lever dat altijd in, maar graag meer inleverpunten dan die ene container (voor heel Bedum) bij de 
voetbalclub zou fijn zijn 

 Ik mijn paper en karton 1 x per maand bij de weg zet voor een vereniging 

 Ik ons papier naar een container breng waar de opbrengst naar onze school gaat 

 Ik papier en karton altijd scheid en wegbreng naar de papiercontainer of 1x per maand bij de weg zet 

en het wordt opgehaald door de muziekvereniging  

 Ik scheid papier en karton al goed en breng het zelf naar een van de twee papiercontainers 

(voetbalveld en/of Drijfhout) 

 Ik scheid papier en karton al goed, maar de gemeente biedt geen inleverpunt of container. Een PKN-
kerk biedt wel een dergelijk inleverpunt. 

 Ik spaar alle papier en karton op voor de plaatselijke muziek vereniging die dat eens in de zoveel 

weken komt ophalen 

 Ik zelf het papier en karton wegbreng 

 In Adorp papier elke twee maand wordt opgehaald, dat is voldoende 

 In Warffum staat een papiercontainer en de sportclubs verzamelen voor de burger aan huis ook in. 

 Is al goed geregeld 

 Is reeds in voorzien via muziekvereniging 

 Karton en oud papier regelmatig worden opgehaald tbv een goed doel. Niet door de gemeente!!! 

 Lever dat al in 

 Mijn papier wordt opgehaald door vrijwilligers van Sios 

 Muziekverenigingen halen het op 

 Naar de sportvereniging 
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 Nee ook geen \"geen\" hier voor mij, maar de overige opties heb ik al ruimschoots aangegeven.We 

redden ons altijd al erg gied met alles dat we scheiden (hiervoor genoemd)  

 Niet ieder heeft de ruimte om dit te doen. 

 Niet nodig vind 

 Omdat het hier al 1 keer in de maand wordt opgehaald! 

 Omdat het hier opgehaald wordt door de muziekvereniging 

 Omdat het oud papier ophaalsysteen prima wekt in Noordwolde 

 Omdat wij het oud papier aanbieden aan de straat voor de plaatselijke muziekvereniging 

 Ons papier wordt opgehaald door de muziekverenigingen  

 Opgehaald wordt, wat ons niets kost 

 Oud papier een bron van inkomsten voor het dorpshuis zijn gaat alles daar heen.  

 Oud papier gaat naar de muziekvereniging 

 Oud papier wordt al opgehaald=prima 

 Oud papier wordt elke maand gehaald 

 Oud papier wordt regelmatig opgehaald 

 Papa[ier en karton in ons dorp wordt opgehaald door de kerk en door de openbare school 

 Papier elke maand wordt opgehaald door dorpsbewoners. Goed doel aan verbonden, stimuleert ook ! 

 Papier en karton worden al iedere maand opgehaald.  

 Papier en karton wordt door een vereniging opgehaald. 

 Papier en karton wordt door lokale school opgehaald 

 Papier en karton wordt maandelijks opgehaald door de voetbalclub, en die verdient daarmee extra 
geld voor de clubkas 

 Papier hier trouw wordt opgehaald en ik persoonlijk vindt dat een afvalbak voor plastic noodzakelijker 
is! 

 Papier naar de verenigingen gaat  

 Papier wordt iedere maand opgehaald, prima zo! 

 Papier wordt maandelijks opgehaald door sv Bedum 

 Papier wordt opgehaald 1x maand 

 Papier wordt opgehaald door een vereniging. 

 Regelmatig papier en karton wegbreg naar container Talmaweg 

 Scheid in principe alles al 

 School haalt deze op 

 Spaar het op in de schuur tot het opgehaald wordt voor het muziekcorps 

 Vereniging heeft een container staan  

 Wanneer hiervoor weer middelen in gezet worden zal daar weer een prijskaartje aan komen te hangen 

wat de meesten niet kunnen betalen, en zo zal alles weer in één bak komen 

 We brengen al het papier en karton al naar de verzamelcontainer in Winsum. 

 We dat al (goed) doen 

 We dat al doen 

 We hebben in het dorp een verzamelcontainer en dat werkt uitstekend 

 Wel weet hoe het beurt 

 Wij al een papiercontainer hebben  

 Wij bewaren papier enzovoort voor Dorpsbelangen . 

 Wij brengen papier zelf weg nl. voor de dr.R.J Damschool 

 Wij dit afdoen, vaker ophalen zou mensen wel stimuleren denk ik 

 Wij dit al doen en inleveren bij verzamelcontainer voor een club 

 Wij het oud papier aanbieden bij een oudpapier inzamel punt. 

 Wij ruimte genoeg hebben en de voetbalvereniging af en toe oud papier ophaalt. 

 Wij verzamelen papier etc op het bedrijf en dat wordt 1x in de zoveel tijd opgehaald voor de 

dorpsvereniging 

 Word al opgehaald 

 Word al opgehaald 

 Word hier verzameld voor school en peuterspeelzaal 

 Wordt altijd opgehaald  

 Wordt bij ons door de muziekvereniging opgehaald. zolang dat zo blijft is het prima geregeld. als dat 

zou verdwijnen, dan zou de gemeente ervoor moeten zorgen via aparte containers of een 
ophaaldienst. 

 Wordt bij ons opgehaald door de school 

 Wordt in ons dorp maandelijks opgehaald door school of voetbalvereniging. 

 Wordt ingezameld door school 
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 Wordt opgehaald 

 Wordt opgehaald door de school 

 Wordt opgehaald door school Kantens 

 Wordt opgehaald voor de muziek vereniging 1 keer in de twee maand 

 ZIJN GEEN MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK. IK BEN IN DE POSITIE OM PAPIER EN KARTON WEG 

TE BRENGEN MAAR MENSE MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT NIET 

 

Vraag 32: Waarom kiest u voor een systeem waarbij je meer betaalt als je meer 
afval aanbiedt? 

Een andere reden, namelijk:  

 Alleen moeten er dan wel sloten opkomen zodat niet iemand anders iets in je container kan gooien 

 Alleen staande minder afval 

 Als alleenstaande heb ik minder afval maar gezinnen hebben vanzelfsprekend meer afval dus daar 
moet rekening mee gehouden worden 

 Als beloning dat je bewust met milieu bezig bent! 

 Als de heffing omhoog gaat word er meer verbrand 

 Als er goede beveiliging op de container zit werkt het, anders niet, nu gooien mensen hun afval bij 
anderen in de container omdat die er al dagen van tevoren staat..echt 

 Als je alleen bent zoals ik heb je minder afval. In gemeente de marne betaal je per leging van de 

container mijn container gaat ongeveer 1x per 6 tot 8 weken bij de weg. Als we net als in de andere 
gemeente per kilo moeten gaan betalen kom ik veel duurder uit met de kosten. Dus laat de mensen 

minder afval maken gaan de kosten omlaag 

 Ben alleen bang voor \"afvaltoerisme\". 

 Bij publicatie van wat mogelijk is (lage aanslag) er hopelijk meer mensen naar vermindering zullen 

streven 

 DAT IS IN MIJN DORP AL HET GEVAL WIJ BETALEN PER GEWICHT 

 De twijfel is er wel dat in mijn keuze er altijd mensen zullen zijn die afval op ongewenste plekken 
achterlaten/brengen. 

 De vervuiler betaalt maar wel t risico van illegale dumpingen  

 Denk erover na wat je doet 

 Een grijze container per 6weken en de groene in de winter bijna nooit van voorjaar tot winter eens per 
maand gemiddeld  

 Eenpersoonshuishouden betaald net zoveel als een gezin, dat vind ik persoonlijk vreemd. 

 Extra betalen zal voor meer wild vervuilers zorgen, ik bedoel belonen om te stimuleren 

 Geen vastrecht 

 Groen afval gratis (als motivatie) 

 Grote gezinnen hebben vaak meer afval dan kleine gezinnen. Ieder die zijn afval kan minderen moet 
daar iets aan over houden.  

 Het is te zot dat een gemeente de afvalstoffenheffin in en jaar tijd met 109 procent kanverhogen 

 Het kan een uitdaging worden om steeds minder te betalen. En als er minder afval in de container zit 

kan de grijze container eens per maand worden opgehaald en dat zou dan weer beter kunnen zijn voor 
milieu. Maar dit geldt niet voor iedereen, maar zou mooie uitdaging zijn. 

 Huishoudens met bijvoorbeeld maar 1 of 2 bewoners hebben automatisch minder afval, deze hebben 

met zo grote container als ik met mijn gezin. zij kúnnen meer afval aanbieden en betalen 
evenveel(zelfs nog minder voor hun afvalheffing, terwijl ze evenveel afval in kunnen leveren) 

 Iemand die geen afval heeft hoeft ook niks te betalen toch 

 Ik betaal nu ook al per keer dat de container wordt geleegd naast de basisheffing. Prima systeem. 

 Ik heb hier toch mijn bedenkingen bij, jonge gezinnen die minder draagkrachtig zijn en bijv. veel luier 
afval hebben moeten dan meer betalen, ik vind dat niet zo sociaal. Daar tegenover staat dat er ook 

veel mensen zijn die niet scheiden, veel afval ergens neerzetten waar het niet hoort of het meenemen 
naar hun werk, of veel tuinafval in de bosjes of bosrand gooien. Het blijft een moeilijke vraag 

 Ik hoop dat de kosten dan lager worden 

 Ik kan niet terug naar de vorige vraag 

 Ik vind het een lastige vraag. Heb dus meerdere mogelijkheden aangekruist. Maar een gevolg hiervan 
zou illegale storting kunnen zijn (door anderen) en dat wil ik wel voorkomen. 

 Ik zie dat mensen bij andere hun afval dumpen omdat hun bak vol is! 

 Ik zou zijn voor een basisbedrag per inwoner met daarbij de kosten per keer dat de container geleegd 

wordt. Iemand die meer afval heeft zet dan vaker de container bij de weg en betaald dus ook meer. 

 It hebben we in Winsum al en ik zei dat ik aanzienlijk minder betaal omdat ik bijna niets aanbied 
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 Kan ook nadelig zijn omdat men dan warschijnlijk afval gaat dumpen om kosten te besparen. Bij nader 

inzien toch niet zo handig 

 Maar het gevaar dreigt dan dat mensen hun troep illegaal gaan dumpen. 

 Meer respect voor het milieu bevorderen 

 Meerpersoonshuishoudens/eenpersoonshuishoudens 

 Mijn containers gaan maar 1x pm bij de weg, dus minde afval dan iemand die elke week zijn container 

neerzet  

 Minder afval: minder kosten. 

 Minder afvalverwerking hoort minder geld te kosten, door bureaucratie kostte het meer geld (te weinig 

afval voor de verbrandingsoven en dus boete, om die te betalen moest de afvalstoffenheffing 
verhoogd) dus het motiveert afvalverwerkers ook om zuiniger te gaan verwerken. 

 Naast het zo laag mogelijk, bij de bron dus, in de grondstofketen (lees afval) te scheiden dwingt 

mensen na te denken over hun consumptiegedrag. Uiteraard schept dat toezicht en handhaafregels 
vanuit de overheden. 

 Nadeel is wel de bakken aan de weg - wie houdt daar toezicht op, dat niet iemand een paar extra 

vuilniszakken in je bak gooit als je al naar\'t werk bent? 

 Niet betalen per 1 of 3 per huishouden, maar daadwerkelijke aantal personen die er wonen. Hoe meer, 
vaak ook meer afval. Systeem moet eerlijker. 

 Nog mooier zou ik het vinden al iedereen hetzelfde betaalt, maar dat je achteraf geld terug krijgt als je 

in het afgelopen jaar minder afval hebt aangeboden. Dat voelt als een beloning en motiveert denk ik 
beter dan betalen per aangeboden container / zak. 

 Probleem blijft wel dat dan \"wild\" storten toeneemt. 

 Toch twijfel ik over dit antwoord, zou je niet meer dumping van afval krijgen bij containers van 
bedrijven of in bosjes ed?  

 Toen het in Winsum werd ingevoerd, was ik tegen. Maar ik vind het erg goed werken en ben nu 

daarom vóór. 

 Uiteindelijk moeten we gezamelijk probereb geen afval meer te produceren, maar als de vervuiler 
betaald, gaan mensen het dumpen is aangetoond. 

 Vast bedrag voor afval ophalen en extra betalen voor iedere keer dat de grijze container aangeboden 

wordt. Blijkt elders goed te werken. 

 Vast prijs per kg 

 Verkeerde keuze aangeklikt maar kan niet terug 

 Vindt dit ook wel lastig want het werkt de illegale dumpingen ook in de hand 

 Zo gaat het nu ook. 

Vraag 33: Waarom kiest u voor een systeem waarbij iedereen evenveel betaalt? 

Een andere reden, namelijk:  

 Afval is een gezamenlijk probleem, iedereen produceert afval dus ook samen maar betalen. Wil je het 
echter stimuleren maak dan eea gratis en verdisconteer dit in een belasting. Belasting heffen kunnen 

we toch al heel goed. Er zou daarbij eventueel wel gekeken kunnen worden naar het aantal bewoners 
van een pand.  

 Afvalstoffenheffing als basis en verder betalen per lediging in plaats van per gewicht. Anders krijg je te 

maken met bovenstaande punten 

 Als je veel pleegkinderen in luiers hebt wordt je gestraft door veel afval 

 Auto en chauffeur rijden toch hun route en dan maakt het niet uit hoe vol of hoe leeg de container is. 

De ophaalkosten zijn dan voor elke burger gelijk.  

 Baby\'s 

 Belonen zal anders moeten dan in een tarief.Er zijn mensen die hun afval in de blikwerper doen of in 
huis houden en vervuilen. Luiers en incontinentiematerialen moet makkelijker apart aangeboden 

kunnen worden 

 Bij betaald afval komt er meer zwerfafval 

 Bovenstaand 

 De heffing is niet kostendekkend, dat gaat ook noet zo worden, dus waarom differentiëren? 

 De hoeveelheid afval per gezin zal normaal gesproken niet zo veel verschillen. Sommigen zullen echter 

creatief met hun afval omgaan door dit elders kwijt te raken. Bijv. avalbakken langs de weg, in de 
afvalbak van hun werkgever etc. 

 De saamhorigheid in de buurt wordt daardoor zeker minder. Mensen worden achterdochtig. Omdat het 

makkelijk is afval in een andere container te stoppen. Ook al wonen de mensen die dumpen niet in de 
buurt 

 De vrachtwagen die het ophaalt rijd toch hoeveelheid maakt niet uit. 

 Diftar vindt ik geen goede zaak. 

 Een administratief systeem hiervoor is waarschijnlijk zeer prijzig. 
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 Er zijn mensen bij mij in de buurt die nu al hun extra afval in mijn container dumpen als ik deze niet 

helemaal vol bij de weg zet. Ze halen hem zelfs bij mij achter het huis vandaan om hem vol te stoppen 
als ik niet thuis ben. 

 Het afvaltoerisme wordt gestimuleerd  

 Het alleen maar duurder gaat worden, doordat het ook nog weer apart geregistreerd moet worden 

 Huishoudens zijn dan wel niet gelijk maar je maakt wel gebruik van dezelfde diensten.  

 Ik kies daar niet voor 

 Ik zit nu in de riante positie dat ik geen kleine kinderen meer heb dus veel minder afval van bijv luiers. 
Heb dat vroeger wel gehad en toen hoefde ik ook niet meer voor mijn afval te betalen. Ga voor het 

solidariteits principe. Bovendien als je mensenextra laat betalen voor meer afval is er een kans dat ze 
het in het milieu gaan dumpen. Dit is slecht voor het milieu en kost ons uiteindelijk meer geld 

 Illegale prakijken, 

 Kijk maar na winterswijk  

 Kost minder afval ook minder geld? Denk dat t vooral goed is voor het milieu. En daar zou iedereen 
toch even veel aan mogen betalen? 

 Kosten voor afvalverwerking stijgen, en die moeten we ook betalen 

 Kosten, baten.  

 Laten we sociaal blijven.  

 Massa (gewicht) van afval hoeft niets te zeggen over het volume ervan (zo weegt bijv. een container 
vol plastic en polystyreen (piepschuim) verpakkingsmateriaal weinig maar levert wel een berg afval 

op) 

 Meer afval zwaarder belasten leidt tot illegaal dumpen 

 Mensen met minder geld, kopen vaker voorverpakte producten = meer afval, echter kunnen ze hier 
niets aan doen, aangezien het niet op andere manieren wordt aangeboden in supermarkten. Minder 

afval begint bij de aanbieders.  

 Mensen nemen afval mee naar bv. familie in andere gemeente 

 Niet iedereen kan een hoge heffing betalen, denk dat er een relatie is tussen veel afval en lager 

besteedbaar inkomen. 

 Nog meer zwerfafval in het buitengebied 

 Nu hebben we het systeem dat iedereen een bepaald basisbedrag betaald en daarnaast een bedrag 
voor elke containerleging. Dat vind ik een goed systeem. 

 Perioden dat je wat extra afval hebt kun je in overleg met de buren het via hen afvoeren omdat zij dan 

wel wat ruimte over hebben. Het verhoogt de saamhorigheid. 

 Solidariteit in de gemeenschap 

 Te ingewikkeld om burgers naar afvalgewicht te gaan belasten. 

 Toename administratieve lasten gemeentee 

 Uit solidariteit. En de levenscyclus; we waren in de luiers maar zijn ernu uit. Onze buren zitten er nu 

in, enzovoorts 

 Veel te veel gedoe om daar onderscheid in te maken.  

 Verpakkingen worden mij opgedrongen; ik wens niet te betalen voor de afvoer op basis van gewicht. 

Loopt ui de klauwen bij een gezin van 5 personen 

 We doen het niet allen voor onszelf 

 We wonen in het buitengebied, we hebben gemiddeld meer ruimte en meer mogelijkheden. We zijn 
misschien ook wel duurzamer. We hoeven niet net zo goed te scoren als een woning in de stad.  

 Wij hebben bewust een groene tuin die relatief veel GFT-afval veroorzaakt. Dit is milieu-vriendelijk en 

willen we niet verruilen voor tegels. Daar willen we niet voor bestraft worden. 

 

Vraag 34: Wat vindt u van de informatie die de gemeente nu geeft over afval 
scheiden, en over verminderen van huishoudelijk afval? 

Wat kan er beter, in de informatie die de gemeente geeft over afval scheiden en over 
verminderen van afval? 

 ! maal per jaar een afvalwijzer is wrsch. te weinig om mensen te activeren. Voer de frequentie op. 
Voorlichting, cq communicatie..... 

 1x per jaar duidelijk overzicht van alle mogelijkheden en kosten die daaraan verbonden zijn 

 1x per jaar een A4 kan zoek raken. gelukkig is er internet.zal niet voor iedereen gemakkelijk zijn te 

vinden. ik kijk er niet vaak naar. 

 1x per jaar een nieuwe afvalwijzer met een duidelijke toelichting 

 1x per jaar is wel weinig, maak er reclame voor en maak mensen ervan bewust wat ze aan het doen 
zijn. Tegelijk alles wat je ziet in de supermarkt is verpakking en dat beland allemaal in de container ( 

hoop ik ) of wordt weggegooid 



182 

 

 1x per jaar krijgen we de afvalwijzer en daar staat alles op over ons afval. over ontwikkelingen van 

afval tussentijds hoor ik niks nu voor het eerst dat onze mening wordt gevraagd. 

 2x per jaar een afvalwijzer in de plaatselijke krant. 

 Aangeven producten niet te kopen als ze veel afval voortbrengen 

 Actieve info verstrekking, niet alleen op de website. 

 Advies en voorlichting, geen verplichtingen of voorschrijvingen. 

 Af en toe een opfrissingscursus.  

 Af en toe in de krant een artikel plaatsen waarom recycelen en wat men er meedoet 

 Afval kan geupcycled worden als het bij de bron gescheiden wordt. Recycling is eigenlijk 
achteruitgang.  

 Afval scheiden is duidelijk, maar hoe te minderen.....?  

 Afval verminderen, ik zou niet weten waar deze info staat.  

 Afvalbeheer noord groningen heeft een slechte website, het is 1 lap tekst. Dit is een platform waar de 

gemeente een uithangbord van kan maken. Stickers op containers uitdelen kan bewustworden 
vergroten net als de grote platen op de vrachtwagens. 

 Afvalcontainers voor alleen maar plastic! 

 Afvalkaart 

 Afvalkalender misschien meer uitbreiden met informatie over welk afval waar in moet. Plastic ed gaan 
scheiden met daarvoor goede voorzieningen om het te kunnen scheiden. 

 Afvalscheinden is in onze straat....groen of grijze container...meer niet...gelukkig 

 Afvalwijzer vaker onder de aandacht brengen. Nu pas kijk ik er weer naar en lees bijvoorbeeld dat ik 

ieder week KCA afval kan wegbrengen tussen 830 en 915. dat wist ik niet. Overigens voor de 
werkenden onder ons is dit weer geen optie.... 

 Al die papieren info lees ik niet.  

 Als die informatie in de Noorderkrant wordt aangeboden krijgen wij die info niet!!! 

 Als er in de toekomst minder afval aangeboden dient te worden vraag ik mij af hoe dat gerealiseerd 
kan worden. Dan zal aan de bron van de verpakkingsindustrie minder milieuonvriendelijke materialen 

gebruikt moeten worden of een vorm van statiegeld- niet alleen op flessen- toepassen op andere 
verpakkingen. 

 Als je een doelstelling heb, van meer dan 50 % ver mindering afval, moet je veel investeren in 

voorbeelden en duidelijkheid. EN belonen! 

 Aparte info over afvalscheiding in het Hogeland per adres bezorgen 

 Appje. Regelmatiger \'adverteren\' 

 Begrijpelijk taalgebruik, correcte informatie, huis aan huis folders verspreiden belonen 

 Beleid afstemmen op andere gemeenten. Communicatie over de consequenties van meer afval (zoals 

nu gedaan wordt over de plastic soep e.d.)  

 BETER EN DUIDELIJKER INFORMEREN BV OP JULLIE SITE 

 Beter en goede voorlichting bij heel veel mensen oud en jong 

 Beter luisteren naar de burger en dat omzetten in goede info, 

 Beter te vinden op de gemeentelijke website in een duidelijk overzicht en dus niet verspreid over 

meerdere webpagina\'s. De mogelijkheid om een brochure op te vragen, deze niet standaard 
verstrekken want dat zorgt juist voor meer afval.  

 Betere informatie, en inzet van de gemeente maakt dat de inwoners die inzet ook kunnen en willen 

tonen. 

 Betere voorlichting en aangeven waar bepaalde goederen die gescheiden moeten worden ingeleverd, 
ingeleverd kunnen worden.  

 Bewustwording bij de mensen is een proces. Dat de info beschikbaar is, is goed maar het is een 
tweede om mensen ook echt te laten meedoen en meewerken.  

 Bied compostbakken aan tegen redelijke prijs, gebeurde in het verleden ook 

 Bij de diftarnota meer info verstrekken over resultaten verminderen afval 

 Bij de jaarlijkse afvalwijzer de lijst toevoegen. 

 Bij mijn weten heeft de gemeente nog geen afvalwijzer gemaakt waarop duidelijk staat aangegeven 

wat wel of geen oude papier is, of wat wel of geen GFT-afval enz.. Zoiets zou er kunnen komen. 

 Blijven herhalen, mensen moeten er vaak opgewezen worden 

 Blijven informeren wat de consequenties zijn voor de toekomst en het milieu als de afvalberg niet 

afneemt. 

 Brief langs sturen 

 Campagne 

 Chemisch afval dit moet duidelijker 

 Consuminderen en vooral een eigen flesje gebruiken die je met water kunt vullen i.p.v. plastic flesjes 

kopen 

 Containers plaatsen voor, glas, papier, plastic en melk en sap pakken, nu staan ze er alleen voor het 

glas. Van dit afval nieuwe producten maken.  
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 Dan moet het al in de Ommelander staan 

 Dat durf ik op dit moment zo niet te zeggen. Ik weet dat ik een afvalophaalkaart aan de koelkast heb 
hangen, maar verder zo niet wat er op staat. wat ik wel eerder gemerkt heb is dat het vrij lastig te 

vinden is waar je specifiek afval in moet leveren of wanneer bv oud papier nu precies gehaald wordt 

(in eerdere woonplaats winsum) 

 Dat het plastic apart wordt opgehaald 

 Dat iedereen actief meedoet 

 Dat jullie niet liegen over \gooi het blik en plastic maar lekker in de grijze container\. \we scheiden het 

wel bij de afval centrale\. bij voorbaat scheiden is natuurlijk altijd beter en zal het afval probleem ten 
goede komen. 

 Dat weet ik niet, er op jonge leeftijd mee beginnen dat het van zelfsprekend is wat je doet met je 

afval. Ik denk ook aan de middelbare scholen en wat in de pauze wordt gekocht en weggegooid. Een 
ludieke milieubeschermer aanstellen? Die toezicht houdt? Geen politie maar een milieu opvoeder of zo. 

 De afvalkalender met alle gegevens maandelijks huis-aan-huis laten bezorgen in plaats van 1 maal per 

jaar op gewoon 80-grams papier en zonder envelop in verband met papierverkwisting. 

 De afvalwijzer is duidelijk. Over het verminderen van afval heb ik nog nooit iets gehoord van de 

gemernte tot aan deze enquete 

 De afvalwijzer wordt maar 1 x per jaar verspreid, daarna is het zoeken naar informatie. Wellicht een 
tip besticker de containers met do\\\'s en dont\\\'s 

 De faciliteiten voor het afval gescheiden inleveren of ophalen moeten beter en dit dan goed 

beschrijven op bijvoorbeeld de afvalkalender. Veel mogelijkheden voor afval verminderen zie ik niet, 
maar met de uitzondering van wat met het scheiden van afval bereikt kan worden. Beter scheiden van 

afval is niet het zelfde als verminderen van afval... 

 De gemeente Hogeland streeft naar 30 kg p.p.p.j. Als je dat nastreeft (hoog ingezet) dan zul je 
moeten laten zien wat dit betekent voor inwoners, gemeente, gemeenschap. Laten zien wat 

verminderd aanbod oplevert, proberen er voor te zorgen dat er minder afval ontstaat, dus bij de bron. 
(denk b.v. aan twee ijzeren veertjes in een doos van 30x30 cm met heel veel bobbeltjesplastic. Die 

actie gaat dus niet richting bewoners, maar richtingg leveranciers (actie via V.G.N.) 

 De gemeente is nog erg ontzichtbaar als het gaat om afval scheiden en verminderen dit zou beter 
kunnen 

 De gemeente moet dit veel meer promoten. 

 De infokaart waarin staat wanneer wat wordt opgehaald niet erg aansprekend, saai, niet echt duidelijk. 
Meer smeuige artikelen in b.v. de hui-aan-huis bladen over wat er precies met afval gebeurt, wat er 

van gemaakt wordt, hoe zinvol dat is. Ik mag dat graag lezen ! 

 De informatie die de gemeente geeft is duidelijk. 

 De informatie over nascheiding 

 De informatie staat goed op de website, en op de jaarlijkse folder. Zelf zou ik de informatie ook op 
stickers op de kliko pakken. 

 De informatie van de gemeente is in zijn algemeenheid onbereikbaar en daarmee ver onder de maat. 

 De informatie wordt eenmalig op papier verstrekt. Daarna kun je online raadplegen. Is er geen plaats 
voor bijv. een QR code op de container? Dan heb je altijd snel een actueel beeld van de afvalwijzer en 

ophaal data. 

 De inwoners er vaker op wijzen dat afval scheiden belangrijk is en hoe  

 De jaarlijkse afvalwijzer en internet geven voldoende informatie. Bij twijfel over soort afval zou het op 
het produkt moeten staan. Maar dat is in handen van de fabrikanten en over het algemeen goed 

vindbaar. 

 De laatste tijd is er meer informatie te vinden. Vorige gemeente (de marne) nooit wat over gezien. 

Maar kan ook aan mij liggen natuurlijk. 

 De nieuwe gemeente heeft nog niet veel info gegeven 

 De nieuwe gemeente Het Hogeland heeft nog niet alle info aan de bewoners duidelijk 
gemaakt.\\r\\nVB is de halfjaarlijkse afrekening afvalstoffen die we nog steeds niet hebben/kunnen 

inzien.\\r\\nEerst dient de gemeente een goed beleid op te stellen dan kan deze vraag pas worden 
beantwoord nmm. 

 De pr  

 De voordelen die het oplevert voor zowel het milieu als de portemonnee van de belastingbetaler. 

 De voorlichting loopt niet altijd synchroon tussen website en papier  

 De vraag is mij niet geheel duidelijk.Gaat het over de brief en de enquête of over informatie in het 
verleden? Deze brief is voor mij duidelijk genoeg. 

 Denk op zich dat de info wel voldoende is maar de afvalkalender komt maar 1 x per jaar. Blader het 

dan even door en zoek soms info op als ik het nodig heb 

 Deze enquête is al een goed idee. De bewoners kunnen meepraten/denken 

 Deze vragen zijn niet voor ons van toepassing. wij weten wel hoe het moet.  

 Dichter in de buurt , niet voor allerlei kleinigheden naar Usquert moeten 

 Die Afvalwijzer die ze nu gebruiken staat lang niet alles op 
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 Die informatie is er NIET! 

 Diftar is een systeem om afval gescheiden in te zamelen. De gemeente stelt te weinig middelen 
beschikbaar om de burger in staat te stellen haar afval te scheiden. De reactie van de gemeente. \ 

Maar wij hebben een apart scheidingssysteem die dat voor u doet\ Dat is dus geen echt diftar 

systeem. door het apart aan te bieden en te verwerken wordt men bewuster en zal men de voordelen 
uiteindelijk ook in de portemonaie merken. Een kostenreductie voor de burger 

 Digitaal beter vindbaar maken van informatie over afvalscheiden, gratis afvoer van afvalstromen  

 Dit is de eerste keer dat ik als inwoner hiernaar gevraagt wordt. 

 Dit is een begin, maar het is denk ik een kwestie van volhouden. Breng de info op een leuke, 
toegankelijke manier. Laat burgers hun verhalen vertellen 

 Duidelijk  

 DUIDELIJK AANGEVEN WAAR GESCHEIDEN AFVAL KAN WORDEN AANGEBODEN 

 Duidelijk en overzichtelijke site via link op hoofdpagina 

 Duidelijk overzicht, over diverse soorten afval, hoe en waar te brengen/laten ophalen 

 Duidelijk, kort en bondig in een folder vermelden. En op een makkelijke vindbare plek op het digitale 
media de informatie plaatsen zodat het makkelijk te raadplegen is. Bijvoorbeeld in een PDF document, 

zodat je hem zou kunnen downloaden. 

 Duidelijke brief met hoe en wat. Ook waar je bv. zelf je oud papier of plastic enz. kan weggooien 
(adressen/plaatsen). 

 Duidelijke vaste plek creëren voor diverse afval 

 Duidelijke voorbeelden, maar ook voorzieningen bv om plastic te scheiden.  

 Duidelijker aangegeven waar de depots zich bevinden in het dorp.  

 Duidelijker en vaker 

 Duidelijker in vormatie 

 Duidelijker maken wat waar ingeleverd kan worden en de kosten inzichtelijk maken (gemeentegids, 

website - duidelijke overzichten bij werven etc) 

 Duidelijkere website en begin jaar folder 

 Duidelijkheid en 1 lijn trekken 

 Een afvalkalender is er wel, maar mis een duidelijke kaart waarin staat wat waarheen moet en wat je 
container mag wegen. 

 Een ander ophaalsysteem gaat niet minder afval opleveren. De hoeveelheid afval blijft gelijk maar 

zoekt uiteindelijk andere kanalen, niet altijd de goede. Dit zie ik nu al in de wegbermen. 

 Een app?  

 Een appje waarin duidelijk te zien is waar wat heen kan in onze gemeente, en duidelijke reclames en 

kranten vermelden, en dit vaker doen, desnoods per maand 

 Een belangrijk deel van huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingsmateriaal. Hoe zouden we dit 
kunnen verminderen? 

 Een brief aan mensen met het belang van afval scheiden en de voordelen die dat voor iedereen heeft 

en met name voor het milieu  

 Een brochure in elke brievenbus met uitleg en tips over hoe je als burgerje afval kunt verminderen, al 

is dat ook weer extra afval. 2ehands winkelen ook in de kleinere gemeenten promoten en 

proffessionaliseren! Nu moet je voor een goed aanbod vaak naar de stad. 

 Een flyer over hoe de gemeente dit al reeds stimuleert of gaat stimuleren. en duidelijker wat er op dit 

moment al gerecycled wordt. zodat het besef, dat gescheiden afval toepast, niet voor niets doet. 

 Een heleboel 

 Een informatiefolder in de bus, weer onder de aandacht brengen. 

 Een informatiefolder verspreiden en attenderen op een filmpje op sociale media. 

 Éen keer per jaar krijgen we een overzicht wat wanneer opgehaald en waar ingeleverd kan worden. 

Niet erg motiverend. Doe dit bijv. per seizoen waarbij in eerste instantie ingespeeld wordt op het afval 
dat in het betreffende seizoen het meest ontstaat (of wordt aangeboden). 

 Een maal per jaar,op een stevige kaart, eventueel met kalender, aangeven wat waar, hoe ed 

 Een simpele kaart huis aan huis , hoe men het wil hebben 

 Een waarschuwing tegen het gebruik van schadelijke stoffen in je omgeving. Glyfosaat, middelen 

tegen onkruid e.d. 

 Een website die werkt? Bijna alle linkjes op website Het Hogeland lopen dood! 

 Een \afvalboekje\ maken waar alle nuttige info in staat en wat je ieder jaar opnieuw krijgt samen met 

de gemeentegids. 

 Eerlijk gezegd is dit de eerste keer dat ik van de gemeente hier informatie over krijg. Of eigenlijk ik 
krijg nog steeds geen informatie, maar jullie vragen nu informatie. Nu eens afwachten of er een 

vervolg op komt die niet meteen alleen maar komt met \'het wordt duurder, je gaat maar meer je best 
doen\'.  

 Eerst meer mogelijkheden bieden om te scheiden nu gaat alles wat groen is in de groenblauwe het 

overige in de grijze bak op papier en glas na. 
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 Eerst moet de gemeente meer mogelijkheden scheppen en meer gedetailleerde info verstrekken vwb 

materialen. Daarna een nieuw systeem van meerdere klikos en vooral het financiele plaatje duidelijk 
maken dat je bij minder afval meer voordeel kunt hebben 

 Eh ... nou ik zou niet weten waar ik die info moet vinden 

 Eigenlijk kijk ik niet zo goed meer naar de info maar uit ervaring doe ik veel wel goed. Eerder zei ik 
jaarlijks in de afvalrooster opnieuw voorlichten. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk. Mensen 

kunnen zelf ook denken. Er wordt tegenwoordig veel over gesproken. 

 Email mailinglijst? weinig en moeilijk te vinden info over snoeiafval 

 Er is veel meer informatie mogelijk, nl. wat je waar in kunt leveren, hoe belangrijk het is en wat er 
gebeurt met het gescheiden afval. Ook informatie over de aantallen in kilo\'s vind ik indrukwekkend, 

evenals de kosten om het afval te verwerken. Daar zou ook wel meer informatie over mogen 
verschijnen.  

 Er kunnen meer container plekken bij winkel plaatsen komen voor plastic,sap pakken of bij de 

gemeente werkplaatsen. 

 Er mag van mij veel meer aandacht aan besteed worden  

 Er mag wel meer aandacht aan besteed worden, meer afval verzamelpunten, opvallende berichten in 

de plaatselijke media, misschien eens wedstrijden organiseren bijv het als thema te opperen tijdens 
lichtjesweek (afval, wat kan je er mee?) zo nu en dan ergens een billboard plaatsen met een wist je 

dat...??  

 Er moet meer informatie op de website komen over wat er met het afval uit de grijze container 
gebeurd! Veel mensen denken dat het allemaal verbrand wordt. Geef aan, welk percentage van het 

afval gerecirculeerd kan worden.  

 Er staan 2 vragen die beide anders beantwoord moeten. Info over scheiden 5 sterren, over 
verminderen 1 ster op alle vragen als antwoord  

 Er zijn veel te weinig mogelijkheden om het afval te scheiden 

 Er zou duidelijk en vaker info moeten komen zodat men dit vaker horen en zien. Dan gaan mensen dit 

waarschijnlijk beter doen 

 Ervoor zorgen dat iedereen op tijd de info krijgt en het niet in de krant zetten die niet overal bezorgd 

wordt 

 Excursies organiseren op de vuilverwerking. Mediacampagne over het effect. 

 Extra informatie over wat er precies gebeurt met alle afval en overwegen of er mogelijkheden zijn 
t.a.v de platicberg 

 Extra melding als chemokar komt.  

 Flyer er eens over huis aan huis, om de inwoners beter te informeren over de mogelijkheden om hun 

afval te scheiden, en eventueel over de plekken waar afval kan worden aangeboden (zoals locatie van 
de papiercontainer, etc)  

 Flyer huis aan huis, website  

 Folder  

 Folder uitbreiden met duidelijke plaatjes en tekst 

 Ga eerst wat doen aan de inzamelsystemen voordat je informatie gaat verstrekken. Ik kan wel plastic 
gaan scheiden maar wat moet ik er vervolgens mee? 

 Gaat hier goed, ben tevreden 

 Geef informatie in/ bij supermarkten, bouwcentra etc. 

 Geen extra kosten hier voor maken. Ik weet dat zelf wel en de rekening krijg ik sowieso wel 
gepresenteerd hierover  

 Geen geld verspillen aan een afvalfestival etc. Kost te veel, dit willen de inwoners niet. Handjevol 

mensen die daar op afkomt; dit staat tot geen verhouding aan de gemaakte kosten. Folders, 

afvalkrant.  

 Geen idee welke info de gemeente aanbiedt, ik scheid zonder info alles al zo goed mogelijk. 

 Geen idee, bepaalde groepen bereik je niet, zolang boeren gft bij de weg zetten, mensen met grote 
tuinen zelfs hun gras nog in de grijze bak gooien, er in iedere gemeente andere regels zijn en vaak 

laag opgeleiden alles maar in de bakken gooien of mensen geen zin hebben om lang met een container 

te doen, wij gauw 2 maanden, die het niet kan schelen wat het kost, niet weten welk papier wel en 
welk niet bij oud papier kan, je moet er wel voor \doorgeleerd\ hebben om het te begrijpen. 

 Geen idee, het is niet heel moeilijk toch? Meeste mensen weten wel wat te doen, gaat meer om 
gemakzucht dan gebrek aan kennis 

 Geen idee, ik heb er nog nooit naar gezocht. 

 Geen idee, mijn indruk is dat de gemeente op de goede weg zit. Het is misschien wel wenselijk om 

inzichtelijk te maken waarom na-scheiding (zoals hier gebeurd) te verduidelijken. Velen begrijpen niet 
dat dit goedkoper is dan vooraf scheiden. 

 Geen idee, nooit gecheckt. Ik doe het van huis uit op deze manier 

 Geen moeilijke termen gebruiken, maar duidelijke taal, voor iedereen goed te begrijpen 

 Gemeente moet er meer aan doen \\r\\nmeer soorten contaners  
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 Gemeentelijke website met focus op dit onderwerp en in publicaties daar regelmatig naar verwijzen. 

Website wel aantrekkelijk houden voor herhaalbezoek.  

 Gewoon 1 keer per maand de grijze container dan moet men wel .  

 Goede informatie wat en waar alles hoort. en ik zie hier nogmaals graag een millieuboer (zie het 

westerkwartier een unieke oplossing) 

 Goede voorlichting; de gemeente is nog jong; ik zou zeggen aan de slag 

 Groene container vaker legen in de zomer ivm maden ed. Dit is echt een probleem. En evt reiniging 
aanbieden voor de groene container 

 Grofvuil ophalen Door gemeente 

 Grote gezinnen dus meer afval. Ook grotere tuinen dus verzamelplaatsen om takken e.d kwijt te 
kunnen. Groene container eens in de 2 weken is veel te weinig. Het altijd gratis aan kunnen bieden 

van overtollig huisraad/puin/afval bij milieustraat 

 Heb de nieuwe website nog niet bekeken. Tot nu toe was de informatie voorziening matig. Ik mis de 
jaarlijkse kalender met daarop de ophaalmomenten van de kliko\'s. Ik kan deze online nooit vinden. 

Daarop zou aanvullende info kunnen. 

 Heb ik me niet in verdiept 

 Heb ik nog nooit gehad of gelezen 

 Heb nog niet gelezen wat de gemeente van plan is 

 Heel veel mensen weten niet wat ze in de groene container kunnen gooien. Daar kan meer in dan men 

denkt. Dat mag wel duidelijker naar voren komen. 

 Het doel van 30 kilo in 2025 is niet realistisch.  

 Het hele verhaal vertellen, dus meer uitleg over hoe het hele systeem werkt (van ophaken tot en met 

recycling), inclusief het belang ervan. 

 Het is goed zoals het is,de vraag is of mensen het wel lezen en tot zich nemen 

 Het is me eigenlijk niet opgevallen dat de gemeente er informatie over gaf, totdat de brief over 

afvalvermindering in de deur kwam. 

 Het is niet voor iedereen weg gelegd om afval weg te brengen, geen auto geen mensen om je heen die 

het weg voor je kunnen brengen en bep. soort afval kost ook geld, denk ook aan de minima 

 Het kan altijd beter. 

 Het lijkt me dat er eerst meer moegelijkheden geboden moeten worden. Informatie b.v. op papier, 
foldertjes, in winkels, is altijd handig 

 Het mag zichtbaarder in het dorp en op de containers 

 Het moet een belangrijker plaats in de gemeenschap krijgen en dat moet ook bij het gemeente 

bestuur plaatsvinden. Waarom is er verschil tussen gemeentes, wanneer het gaat om verschillend 
containers plaatsen b.v. Papier, plastic. 

 Het principe van afval ophalen en aanbieden is nog van de vorige gemeente maar is niet door mij 
gewenst. En de informatie hierover is dus niet adequaat. Ik hoop snel een goed beleid in de komende 

periode want Eemsmond was kampioen afval en nu moet afval per inwoner fors lager worden. Als je 
het niet goed begeleidt, ontstaat er weerstand. Dus informatievoorziening is (overal mee) cruciaal. 

 Het verschil van 200 kilo naar 30 kilo . Is dat niet beetje ontmoedigen. 

 Het was mij eerst niet duidelijk dat we nog afval in Bedum kunnen wegbrengen op donderdag sinds we 

Hogeland heten, alleen Usquert stond ergens vermeld. 

 Het was mij niet bekend dat blik, platsic en melk/sap pakken uit het grijze afval gehaald werden. Het 
zou handiger zijn als dik ook gescheiden werd opgehaald. 

 Het zou veel overzichtelijker moeten staan in de gemeentegids en op de website. Uit eigen ervaring 

weet ik dat alles ook niet bij de gemeente bekend is waar wat staat. Dit kwam mede door de 
samenvoeging . Maar het is toch ook zo dat die niet uit de lucht is komen vallen en er daar 

onvoldoende tijd in is gestoken toen de gemeentes nog gescheiden waren of toen ze samen waren 
gevoegd. 

 Hoe je er zelf aan kunt verdienen, voor een paar extra centen zijn mensen misschien wel bereid om 
nog meer te doen.  

 Https//hethogeland.nl/afval.html geeft zeer weinig (eigenlijk geen) informatie over afvalscheiding 

 Huis aan huis folders aanbieden, en een duidelijke, overzichtelijke website die makkelijk te vinden is. 

 Huishoudens informatie geven bij betrekken van nieuwe woningen, zoals het doorgeven van 

verhuizingen en inschrijven in de nieuwe gemeente. Dan info pakket met informatie geven over afval 

 Iets vaker dan eens per jaar de info sturen. De info wordt wel eens per ongeluk weggegooid. 

 Ik ben denk ik lui omdat ik nog niet zelf heb gezocht op de gemeente site etc. maar als de Gemeente 

een soort overzicht informatie boekje heeft per mail en voor mensen zonder computer per post aan te 
bieden 

 Ik ben niet goed op de hoogte van de plaats van containers. Ik ben de folder op A4 formaat kwijt met 

data van de vuilniswagens. maar die vind ik wel op internet. In de nieuwe gemeentegids Welkom in 
Het Hogeland staat niets over afvalscheiding en containers. Waarom geen compact foldertje op een 

driemaal gevouwen A4. En dan per per dorp.? 

 Ik ben verhuisd vanuit Amersfoort, waar de informatie optimaal was, dus ben ik goed ingelicht 
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 Ik denk als de gemeente iedereen een brief stuurt waarin duidelijke informatie staat over het scheiden 

van afval, dit bij mij het gewenste effect zal hebben. Het staat misschien wel in de huis-aan-huis 
krant, maar daar kun je overheen lezen. 

 Ik denk dat het meer ligt aan de mensen zelf. Je kan informatie moeilijk door hun strot drukken. Als 

mensen niet zijn geïnteresseerd, zoeken ze ook niet. Ik vermoed dat geld een betere motivatie is. 

 Ik denk dat iemand die heel digitaal is en/of goed in dingen zoeken hier snel achter kan komen. Maar 

dat is in onze gemeente zeker geen meerderheid. Denk dat bij veel (vaak oudere) mensen de 
bewustwording nog moet beginnen. 

 Ik heb een paar punten al bij vorige vragen genoemd. Misschien is het goed om informatie te geven 

over hoe plastic afval beter gescheiden kan worden en/of verminderd kan worden.  

 Ik heb er nog nooit naar gezocht of op gelet, dus heb geen idee hoe de informatievoorziening is 

 Ik heb er nog nooit op gelet welke info de gemeente hierover geeft. 

 Ik heb er nooit naar gezocht, maar heb nooit eerder informatie gezien over verminderen 

 Ik heb geen gemeente nodig om te doen wat ik moet doen. Begin bij de producent,de voedselketen 

vanaf het land tot aan consument beoordelen.regelgeving aan omtrent verpakkingen, etc. Het is een 
geheel systeem niet alleen de consument 

 Ik heb geen idee of hier info over wordt aangeboden. Wel dat er een milieustraat is waar je terecht 

kan en met wat, maar verder??? 

 Ik heb geen idee waar de gemeente deze informatie aanbiedt. Ik gok op de website voor mensen die 
er actief naar zoeken? Ik denk dat het actief aangeboden moet worden. Zoals genoemd in de brief die 

je begin van het jaar krijgt, met de ophaaldagen er in. En ik wil wel een groen evenement organiseren 
met oa meer info hierover! 

 Ik heb geen idee wat de gemeente verstrekt aan informatie, ik weet al veel vanuit mezelf en alle 

ervaringen die ik met afval scheiden heb geleerd. 

 Ik heb geen moeite informatie te vinden, maar voor mensen die geen internetconnectie hebben, of 
digibeet zijn is het lastiger denk ik. 

 Ik heb het alleen nog maar op de afvalkalender zien staan.  

 Ik heb het idee dat er na de gemeentelijke herindeling dingen zijn veranderd, maar ik weet niet wat 

 Ik heb hier nog nooit informatie over gezien. Volgens mij moet je hier al actief op googlen  

 Ik heb me er nog niet in verdiept, sinds de nieuwe gemeente bestaat, In afwachting van de nieuwe 
gezamenlijk afvalinzameling van de 4 gemeenten. 

 Ik heb me hier niet in verdiept. Toen we in deze gemeente kwamen wonen waren deze dingen 

duidelijk op de afvalwijzer. Ik heb deze kennis van huis uit al meegekregen. Misschien moet er op 
scholen aandacht aan worden besteed.. een cultuuromslag over het hergebruik van kleding bijv. 

 Ik heb me hier verder niet in verdiept 

 Ik heb me nog niet eerder verdiept in hoe de gemeente zelf er mee omgaat, maar een actieve 
promotie zoals dit trekt wel de aandacht. 

 Ik heb mij nog niet verdiept in deze gemeente Ik ben met mijn antwoorden uitgegaan van de huidige 

situatie die naar mijn idee nog net is als in 2018 Het kan zijn dat mij iets ontgaan is in de nieuwe 
gemeente  

 Ik heb nergens informatie gelezen 

 Ik heb niet het idee dat de gemeente hier iets mee doet. Ik merk daar weinig van in het dorp. Er zou 

veel meer kunnen worden gedaan tijdens feesten, op scholen, muziekscholen enz.  

 Ik heb niet het idee dat we daar informatie over krijgen behalve de afvalwihzer met data. 

 Ik heb nog geen ervaring met jullie informatie omtrent deze zaken. Zoals ik het nu doe, is zoals ik het 

gewend ben van de stad Groningen en Amsterdam  

 Ik heb nog nergens iets gelezen over hoe ik onze afval van 200 naar 30 kilo kan krijgen 

 Ik heb nog niet gekeken naar de informatievoorziening omdat we in dit huis over het algemeen weten 
hoe we afval moeten scheiden en we hier bewust mee bezig zijn. 

 Ik heb nog niets gezien/gelezen over hoe ik huishoudelijk afval kan verminderen. 

 Ik heb nog nooit informatie hierover gelezen van de gemeente  

 Ik heb nog nooit relevante informatie gehad over afval vermindering in de laatste 5 jaar, dus naar 
mijn id is er geen informatie. dus om te beginen, welke soorten afval in welke containers horen, en 

wat de gemeente aan bied qua mogelijkheden voor ander afval. 

 Ik heb nog nooit uets gehoord over afval scheiden. ik kreeg deze brief in de bus. 

 Ik heb voor zo ver ik weet nog nooit informatie ontvangen over afval scheiden en over het 
verminderen van afval. 

 Ik hoop dat we niet per kg hoeven gaan betalen,want, ik heb het gevoel dat u daar naar toe wilt. We 
betalen al genoeg voor onze afval.  

 Ik kan geen andere informatiebron bedenken dan de jaarlijkse afvalwijzer en de website van de 

gemeente/het vuilverwerkingsbedrijf. Daar staat voor zover ik weet niks over afvalvermindering, 
alleen over gescheiden inleveren. 

 Ik kan het alleen lezen in de Noorderkrant, voor het overige zou ik het niet weten. Ik pleit voor een 

gezamenlijke en landelijke actie. 
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 Ik kan hier niks over zeggen, want heb daar nooit naar gekeken/gezocht. 

 Ik kan me niet herinneren dat de gemeente hier informatie over heeft verstrekt. Er is wel een 
afvalkalender. Wellicht staat er meer informatie op de website van de gemeente, maar dat heb ik 

(nog) niet actief opgezocht. Ik vind het wel erg goed dat de gemeente nu deze enquete houdt om te 

kijken wat de inwoners vinden van het afvalbeleid, en wat ze op dat gebied zouden willen. Besteed ook 
ruim aandacht aan de resultaten, laat mensen tussendoor weten hoeveel mensen de enquête al 

hebben ingevuld en hoe belangrijk die info voor de emeente is, en uiteindelijk wat de resultaten zijn, 
wat de gemeente er mee doet en waarom. 

 Ik kijk er nooit naar, omdat ik op andere manieren voldoende informatie heb. 

 Ik krijg eens per jaar een afvalwijzer. daar staat genoeg informatie over het inleveren en aanbieden 
van afval, maar niks over verminderen van afval. 

 Ik krijg het niet automatisch mee.  

 Ik krijg jaarlijks  

 Ik krijg nu ieder jaar een kaart waar eigenlijk niks opstaat.... dat kan beter 

 Ik lees alleen over minderen en een afvalfestival maar niets over de manier waarop 

 Ik merk niets van de Gemeente , uitgezonderd deze vragenlijst 

 Ik mis informatie over plastic-afval 

 IK ontvang 1x per jaar een afvalwijzer. Verder zie of hoor ik in Bedum niets over afval. Gemeente 
deed er dus niets aan om mensen hiermee te confronteren. Dus hoe vaker mensen ergens mee 

geconfronteerd worden hoe meer het besef komt dat ze iets kunnen veranderen. 

 Ik vind al dat de gemeente zijn best doet. En je kan veel dingen goed scheiden zoals kartonafval, 

huishoudelijk afval, ect 

 Ik vind alles vrij duidelijk 

 Ik vind dat er te weinig mogelijkheden zijn voor afvalscheiding in deze gemeente 

 Ik vind de ambitie om tot vermindering van afval te te komen zeer prijzenswaardig. Bewust maken 
van de burger is zeer goed. Maar deze ambitie vind ik niet gelijk opgaan met het paal en perk stellen 

aan de onnodige verpakkingstroep van bepaalde producenten (supermarkten, webwinkels etc).  

 Ik vind het niet wijs om meer te moeten betalen voor meer afval. Je creeert dan dat er meer afval 
gedumpt wordt. Gemeente Eemsmond heeft hierin een goed systeem.  

 Ik vind het nogal een drastische verlaging, vind dit eigenlijk niet reëel. Ook al zal ik mijn steentje 
bijdragen. 

 Ik vind het streefdoel van 200 naar 30 kilo uitermate ongenuanceerd overkomen. Dat stuit me tegen 

de borst. Alsof we nu allemaal 200 kilo aanbieden! We scheiden heel veel, sjouwen met oud papier, 
lege flessen, gooien zo weinig mogelijk voedsel en spullen weg, allemaal omdat we het heel belangrijk 

vinden. Met zó\\\'n doel worden we allemaal over een kam geschoren. Misschien is dáár ook 
\\\'scheiding\\\' wel op z\\\'n plaats.  

 Ik vind het systeem om klein chemisch afval, zoals verfresten, oude spaarlampen e.d. op te ruimen 

waardeloos. Als je aan het werk bent heb je niets aan de auto die af en toe overdag op het plein staat. 
Er zou dan ook een andere mogelijkheid moeten zijn op bijvoorbeeld 2 avonden in een maand. 

 Ik weet niets van de informatie die de gemeente geeft heb ik nog nooit voorbij zien komen.  

 Ik woon nu 3 maanden in deze gemeente, heb nog niks over afval scheiden gezien 

 Ik woon nu 4 jaar in de gemeente en kan me niet herinneren veel informatie over afval scheiden of 

verminderen te hebben ontvangen. OP de gemeentelijke website zijn deze onderwerpen erg slecht 
terug te vinden. Dus de informatievoorziening kan beter. Op de afvalkalender zou naast de 

ophaaldagen ook kunnen staan welk afval onder welke categorie valt. 

 Ik woon sinds kort in deze gemeente en ben dus niet op de hoogte van exacte gegevens 

 Ik zal me er in verdiepen hoet het gesteld is met de info. De afvalwijzer is goed en voldoende. Maar ik 

weet niet of er op een ander aspect van het afval beter kan. 

 Ik zie de auto voor chemisch afval nooit meer in de buurt, daardoor gooi ik het chemisch afval en 
elektrische spullen in de grijze container. Batterijen breng ik vaak naar de winkels waar een speciale 

afvalbak voor deze spullen zijn.  

 Ik zie de vrouwen als aanjagers in het proces minder afval doen we samen.In onze gemeente zijn 
diverse vrouwenverenigingen. Wellicht is dat een route. 

 Ik zie eigenlijk alleen de afvalwijzer en geen aanvullende informatie. daarbij heb ik zelf ook contact 

opgenomen voor deze enquête omdat ik geen brief/bericht heb ontvangen. Wil je het goed laten 
werken vraag dan al je inwoners om het in te vullen. 

 Ik zie niet in hoe een gemeente een landelijk probleem kan oplossen. Minder plastic, veranderen van 
leefstijl, consuminderen moet m.i. door de landelijke overheid worden opgelost of in elk geval in gang 

worden gezet. 

 Ik zou niet weten waar ik dat kan vinden? 

 Ik zou stickers op de grijze en groene bak ontwikkelen en duidelijke formulieren maken wat waar 
allemaal in mag. 

 Ik zou zo eerlijk gezegd niet weten waar de informatie te vinden is. Maar vast online ik heb het niet 

opgezocht.  

 In aparte flyer. Niet in advertentieblad 
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 In de eerste Gemeentegids van het Hogeland staat niets.Ik had toch maar voor alle 4 de kwadranten 

iets bijgevoegd!  

 In de korte tijd dat ik hier woon zie ik geen enkele promotie voor afval scheiding. Het enige zijn de 

grijze en groene container. 

 In de Noorderkrant bv 

 In het boekje van het hogeland staat niets; alleen dat het voorlopig op dezelfde manier gebeurt. In het 
nieuwe boekje moet een helder verhaal komen ; dat mensen bovendien stimuleert om afval te 

verminderen en te scheiden 

 In kranten meer promotie voor maken 

 In ons gezicht! NIet naar op zoek hoeven gaan, maar zorgen dat je iedereen bereikt met duidelijke 
eenvoudige info. 

 Info is best goed. Afval verminderen is lastig omdat alles wordt gekocht incl een hoop verpakkings 
materiaal. 

 Info is ok, maar ook duidelijker maken wat er daarna gebeurd, zodat je ook weet waarom het 

belangrijk is 

 Info over het scheiden is goed maar ik zie nergens info over het verminderen..  

 Informatie geven wat er mee gebeurt. Achteraf scheiden van plastic en blik was niet bekend en hoeft 
dus blijkbaar niet bij de bewoners. Waarom is in andere gemeenten dan wel zo? 

 Informatie kan beter, ook zodra de nieuwe gemeente een uniform systeem heeft. Goede info op 

website  

 Informatie op facebook of in een krant 

 Informatie over afval en verminderen ervan is goed maar begin bij de bron, winkels/producten van dit 

wegwerp producten en leg niet alles bij de inwoners neer, die kunnen dit niet sturen. Overheden wel. 

 Informatie over bijv. 2e hands kledingmarkten delen, overzicht wat waar in te leveren 

 Informatie over minderen blijven geven 

 Informatie over plaatsen van kledingcontainers 

 Informatie verstrekken per dorp, waarbij inwoners oplossingen kunnen aandragen. 

 Informatie via social media of bijv winsum nieuws verspreiden of opnemen in dorpskrant/wijkblad 

zodat een ieder de mogelijkheid heeft om het te lezen of bewaren. Of bij de afvalwijzer per jaar 
plaatsten 

 Informatiekrant met eventueel voorbeelden van goede scheiding en voorbeelden waarom sommige 

afval stromen extra kosten geven. 

 Informeren via sociale kanalen  

 Is al wel duidelijk te merken aan voorgaande vragen. En grote duidelijke lettertype is ook wel erg fijn. 

 Is de info in afvalwijzer 2015 nl. het afval ABC nog actueel ? Zo ja, dan is het goed en duidelijk. 

 Jaarlijks formulier zoals het was is goed. 

 Jaarlijks in de afvalwijzer duidelijk aangeven hoe het kan. 

 Je moet alles opzoeken op de computer en dat vind ik zelf wel eens lastig 

 Je moet per jaar of vaker een bericht sturen over dit onderwerp. Op de site kijken werkt niet. Toen ik 
mijn kapotte broodmachine wilde inleveren kostte het mij veel moeite om dit op te zoeken. Ook vind ik 

het raar dat je b.v. voor een kapotte koffer inleveren bij de milieustraat moet betalen. Ik vind dat er 

een paar keer per een mogelijkheid moet zijn om gratis grof vuil weg te brengen of bij de straat te 
zetten. Dan krijg je ook niet van die nare viezigheid in sloten enz. In A’dam kun je elke week alles bij 

de straat zetten.  

 Korte, duidelijke voorlichting 

 Kzoutnietweten. 

 Laat gemeenten zich verenigen en beginnen om de producenten van verpakkingsmaterialen te 

bewegen om verpakkingen anders aan te bieden en meer gebruik te gaan maken van recycle baar 
materiaal 

 Laat gemotiveerde inwoners van onze gemeente vertellen, opschrijven op welke wijze zij bijdragen 

aan afvalscheiding. Publiceer dit op de site van de gemeente, winsumnieuws, lokale kranten. 

 Laat zien dat scheiden geld oplevert voor de burger 

 Laten zien wat er met de gerecycled afval gebeurd. nu denken mensen vaak dat het niet uitmaakt. 

komt toch op 1 grote hoop. meer bewust wording. mensen willen er geen moeite voor doen. 

 Laten zien wat er met de verwerking gebeurt. Welke nieuwe producten kunnen er gemaakt worden. 
Deze ook tonen. b.v. paaltjes van restproducten gemaakt in de wijken gebruiken. En daar wat 

aandacht aan schenken. 

 Lees er nergens over 

 Leuke duidelijke brochure 

 LIJST MET MEEST VOORKOMEND AFVAL EN WAT DAARMEE TE DOEN, DUS MEER UITLEG OF MIDDELS 

EEN POSTER, EEN FLYER OF EEN STICKER. EN MIDDELS BEWUSTWORDING PROMOTEN 

BIJVOORBEELD OP HET GEMEENTEHUIS, BIBLIOTHEEK, HET TREIN/BUSSTATION EN IN DE 
SUPERMARKTEN!!! 

 Maak bewust bij elke vorm vaan afval creëren, dus ook bij vuilnisbakken op straat e.d. 
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 Maak de diensten van de Gemeente niet te duur, hou ze betaalbaar voor iedereen. wees heel duidelijk 

in wat de Gemeente van haar inwoners wil. 

 Maak een betere website voor de milieu straat als voor de inzamelpunten 

 Maak een folder waar alles duidelijk op een rij staat. 

 Maak t gebruiksvriendelijker en zichtbaarder. Bijv leuke stickers voor op de container. Apart plastic 

inzamelen etc.  

 Maandelijks in de krant uitleg van bron tot wat en hoe er gerecycled wordt. Welke afvalstroom waar 
heen moet. Projecten op school over alle facetten in de stroom afvalverwerkers en een bezoek 

brengen aan bijv. recycle- afvalverwerker.  

 Mag nog meer onder de aandacht gebracht worden 

 Mail iedereen de informatie in de vorm van een overzicht, dan heeft niemand meer een excuus. 

 Makkelijker te vinden op de website 

 Meer aan de weg timmeren met afvalscheiding 

 Meer aandacht 

 Meer aandacht aan geven. 

 Meer aandacht voor mentaliteitsverandering, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Te beginnen bij de 
opvoeding thuis/voorlichting op scholen. Als de jeugd er weer lol in krijgt om hun eigen rotsooi op te 

ruimen \laat niet als dank...\  

 Meer actief wijzen op mogelijkheden en verstrekken van informatie door bijvoorbeeld digitale 
nieuwsbrieven. 

 Meer bewustwording en creatief denken t.a.v. oplossingen om met elkaar, in deze gemeente 

daadwerkelijk bij te dragen aan duurzame wereld  

 Meer containers 

 Meer containers 

 Meer containers erbij.bijvoorbeeld papier en plastic  

 Meer duidelijkheid over thuis zijn voor de KCA kar of niet. Dit staat er nu niet in. Meer mogelijkheden 

van plastic, blik, kca en elektrische apparaten, zeker t.a.v. gemakzucht van mensen 

 Meer en beter te vinden 

 Meer en duidelijke informatie geven van de gevolgen. Vooral ook positieve gevolgen van minder 
afval!!! 

 Meer en grotere kliko\'s 

 Meer en makkelijk te begrijpen informatie aanbieden op het juiste moment en plek. 

 Meer info over verminderen van afval 

 Meer informatie over hoe je afval kunt verminderen. 

 Meer informatie over verminderen van afval geven 

 Meer informatie over wat gescheiden kan worden; waar de containers/afvalbakken staan; over 

openingstijden gemeentewerken; snoeiafval ophalen handhaven 

 Meer informatie uitdelen/ronddelen 

 Meer informatie, ook op scholen, maak kinderen bewust! 

 Meer locaties om luiers in te leveren 

 Meer mogelijkheden bieden  

 Meer mogelijkheden om afval te scheiden 

 Meer openheid, makkelijker toegankelijk maken. Duidelijke regels hanteren en genoeg voorzieningen 

regelen.  

 Meer plaatsen waar plastic en kartonnen verpakking in geleverd kan worden 

 Meer punten in de gemeente waar je het kan inleveren.  

 Meer statie geld verpakkingen 

 Meer transparant, ik heb geen idee wat de gemeente doet 

 Meer uitleg hoe het werkt op de vuilstort. Wordt groen afval nog in Usquert gecomposteerd? 

 Meer verschillende afvalcontainers bij winkels.en misschien ook in de dorpen. 

 Meer, vaker, duidelijke info 

 Meerdere papiercontainer en plasticcontainer en in de zomer vaker legen. 

 Mensen aanmoedigen alleen een volle container bij de straat te zetten -afval voor grijze container zo 
plat mogelijk maken, dan past er veel in. Als de containerauto door kan rijden is dat ook weer goed 

voor het milieu. 

 Mensen bewuster proberen te maken en feiten en fabels aan het licht brengen.  

 Mensen dus de kans geven om beter hun afval te kunnen scheiden ! 

 Mensen te prikkelen om m.b.t. dit item veel kostenbewuster te worden. Dus voor hen inzichtelijk 

maken wat vermindering van aantal kilo\'s per jaar voor hen concreet kan opleveren. Bonus op goed 

gedrag!  

 Mensen wijzen op hun verantwoordelijkheden en stimuleren bewust om te gaan met aankopen 

enerzijds en afval anderzijds  
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 Met enige regelmaat een update kan geen kwaad, herhalen herhalen! 

 Met name informatie en tips om afval te verminderen zouden fijn zijn! 

 Mijn ervaringen zijn voornamelijk gebaseerd op de periode van voor de gemeentelijke herindeling, 
maar toen was het opzoeken van info over de afvalinzameling op de site van de gemeente Bedum een 

crime! De meeste info was een paar jaar (!) oud, of onjuist. Daar ligt (lag?) nog veel ruimte voor 
verbetering. 

 Milieu info wekelijks herhalen in de krant. 

 Minder plastic aanbieden 

 Mindert Elst op de afval kaart, mensen nemen niet de moeite omvallen te lezen. Infographic 

 Misschien 2x per jaar een infofolder, ipv 1x 

 Misschien dat de mensen de afvalwijzer en paar keer lezen,en nooit weer,misschien mensen belonen.  

 Misschien een info folder bij de kaart wanneer de containers geleegd worden. 

 Misschien een krantje? 

 Misschien huis aan huis bladen waarin de info staat. 

 Misschien kan de toon anders. Zodat mensen meer zin krijgen om mee te werken. Samen.  

 Misschien ligt het aan mij maar ik heb geen idee waar ik deze informatie kan vinden 

 Misschien meer voorbeelden laten zien? 

 Misschien op scholen info geven. De jeugd er zo vroeg mogelijk bij betrekken. 

 Misschien vaker een brief versturen of flyeren wat de mogelijkheden zijn voor een beter milieu  

 Misschien vaker informatie hierover geven 

 Misschien zoek ik n iet goed, maar ik vind al,leen technische informatie over het aanbieden van afval, 

niet over afvalscheiding en dergelijke. Voorlichting op dit punt zou heel fijn zijn. 

 Mogelijkheid voor het scheiden van plastic en melk-en sappakken 

 Nascheiden promoten 

 Niet alleen via internet/website, deafvalkalender is prima, de informatie in de krant helpt ook goed. 

 Niet alles wordt benoemd 

 Niet altijd duidelijk te vinden op de afvalkalender wat de vervangingsdatums zijn bij 
feestdagen.ophalen van oud papier verandert volgens ons nog wel eens! 

 Niet een keer per jaar een afvalkalender maar op meerdere momenten in het jaar informatie. 

 Niet een keer per jaar via afvalwijzer, maar vaker, bijvoorbeeld via regionale kranten, maar dan niet 

alleen de \'koude info\' over hoe te scheiden, maar wat het oplevert, dat het je als mens een goed 
gevoel oplevert als we de aarde beter achterlaten dan dat het nu is. 

 Niet zo,n uitgebreide vragenlijst 

 Nieuwe inwonders goed informeren over waar bijv. de cntainers voor de luiers staat,wat wel kan en 
niet  

 Nog duidelijker, nadrukkelijker en frequenter op hameren en statiegeldheffingen bevorderen 

 Nog meer publiciteit 

 Nog meer wijzen op het nut van goede afvalstoffenscheiding en de financiële consequenties. 

 Nog nooit opgezocht 

 Nog weinig over gelezen, vandaar geen mening meer voorlichting? 

 Nu moet je er naar zoeken. wellicht dat er in een actieweek/periode op ludieke wijze aandacht aan 
gegeven kan worden waarbij je ermee wordt geconfronteerd ipv het op moet zoeken. 

 Nu nog geen oordeel\\r\\n 

 Nu ontvangen we eens per jaar een overzicht met de ophaalmomenten. Misschien kan dit vaker 
worden verstrekt, of beter, duidelijk maken dat deze info ook digitaal beschikbaar is 

 Of dat direct beter moet dat weet ik niet. Maar mijn voorkeur gaat uit naar verzamelpunten waar ik 

makkelijk en op het tijdstip dat het mij uitkomt afval wegbrengen. Zo is de papier container bij het 
zwembad in Winsum in de avond gesloten. Vaak is dit even het moment dat ik tijd heb om oudpapier 

weg te brengen. Ik vind daar in tegen geen gezicht als we nog meer containers bij huis krijgen. Ik vind 
2 van die dingen al meer dan voldoende.  

 Om van 200 naar 30 kg pp te gaan is vooral afval verminderen noodzakelijk. Ook met goed scheiden 

kom ik elke twee weken op een stampvolle container. 

 Omdat gemeente Het Hogeland net gefuseerd is met andere gemeenten, vind ik het nog te vroeg om 
hierop een reactie te geven hoe zij het doen m.b.t. de afvalscheiding in deze gemeente. Zelf woon ik 

nog maar kort in deze gemeente. Ik zou het op prijs stellen als de website van gemeente Het 
Hogeland kort en duidelijke informatie bevat over allerlei vragen m.b.t. afvalscheiding en waar je met 

je vragen heen kunt. Dus ook een telefoonnummer melden en niet alleen de inwoner de mogelijkheid 
geven dat je alleen een e-mailbericht kunt sturen naar... Korte duidelijke lijntjes werken altijd het 

beste. 

 Omdat het scheiden van afval en bewustwording van het \afvalproces\ bij ons bekend is hoef ik niet op 
zoek naar (aanvullende) informatie 

 Omheining plaatsen voor bladafval in het najaar  

 Ook op scholen, jeugd bereiken! 



192 

 

 Op afvalcontainer tekst zetten, bij faktuur tekst zetten. 

 Op de afvalwijzer staat alle benodigde informatie 

 Op de site van de gemeente is niet te vinden waar “luier”containers staan. Duidelijker aangeven! 

 Op de website duidelijk vermelden waar welke contaibers staan, luiercontainer bijvoorbeeld, er staat 
nergens waar die zijn, heb ik zelf uit moeten vinden, zelfs toen ik de gemeente destijds belde wist de 

medewerker het niet. wij leveren papier altijd in aan de straat 1 k per maand maar het zou handig zijn 
als ik wist waar papiercontainers zijn in de buurt, dan zou ik het vaker kunnen weg brengen.  

 Op papier huis aan huis informatie bezorgen, en op de website wijzen op de verschillende 

mogelijkheden.  

 Op zichzelf goed wanneer er nog de mogelijkheid zou zijn om afval te laten ophalen misschien een 
idee om een particuliere aannemer te vragen of hij op deze gemeentelijke taak zou willen inschrijven; 

komen ophalen van elektrische apparaten en zo is een probleem; dorpsgenoten hakken het in stukken 
en stoppen het in de grijze bak; jammer ; laat een beetje jonge ondernemer hier een boterhammetje 

aan verdienen 

 Over afval verminderen wordt pas de laaste maanden overgepraat meest via facebook veel ouderen 
zien dit niet . 

 Over scheiden lees je genoeg, over hoe te verminderen zelden 

 Overzichtelijke schema\'s waaruit je kan afleiden waar iets bij hoort, actuele info over verzamelpunten 
oud papier, kca, elektrische apparaten etc inclusief openingstijden 

 Per adres komen over dit onderwerp bij ons 2 brieven, dit had ook in 1 brief kunnen staan. op 1 adres 

komen meer brieven, dit had ook in 1 brief kunnen staan.  

 Per kleur container in dezelfde kleur aangeven wat erin kan (wat nu op de voorkant staat), met 

uiteraard de ophaaldata Een duidelijker overzicht voor niet alledaags afval (wat nu op de achterkant 

staat) ;vind ik nu enigszins onoverzichtelijk. je zou mijns inziens een staatje kunnen maken met 
inlever-/ophaalpunten en eronder wat waar naar toe kan + natuurlijk de adressen/telefoonnummers . 

Het is nu eigenlijk teveel leeswerk 

 PERSOONLIJK BERICHT  

 Persoonlijk zou ik ervoor pleiten om dat begrip “afval” met de gedachte daarachter “waardeloos” uit de 

mindset te bannen. Misschien is belonen in de toekomst met aanbieden van “afval” zelfs wel lonend te 
maken.  

 Persoonlijke benadering 

 Plastic apart ophalen 

 Plastic inzamelen 

 Plastic scheiden heb ik al genoemd 

 Prima zo 

 Realistische doelen stellen en niet zoals nu gemiddeld 200 kg P P jaar en dan terug willen naar 30 kg. 
Dat is natuurlijk waanzin. Helemaal als het gem. Ligt bij 141 kg. Als je daar naar wil streven leidt dit 

tot het dumpen van afval in de bosjes etc.  

 Regelmatig aandacht aan schenken. Niet een keer per jaar. 

 Regelmatig informatie geven in regionale krant.  

 Regelmatig melden in dorpsblad hoeveel afval er is opgehaald. Competitie tussen gemeentes/ 

dorpen/straat. App dat je kunt inzien hoeveel afval je hebt ingeleverd. 

 Regelmatiger mensen er aan helpen herinneren via spotje op tv of artikel in het huis aan huis blad 

 Reik hergebruik-alternatieven aan. Stimuleer het brengen naar kringloopwinkels en kledingcontainers 
etc 

 Reken eens voor wat vaker ophalen van de grijze containers (1x/2wk is te weinig!) en nascheiden zou 

kosten. 

 Rondleiding en info ook in Winsum bij de gemeente 

 Schrijf regelmatig een artikel over wat er met gescheiden afval gebeurt. Dit geef de mensen ook een 

doel om goed te gaan scheiden. 

 Site gebruiksvriendelijker maken 

 Start een goede campagne op. Deze enquête is het begin, en nu doorpakken en geen maanden over 
doen. Wie A zegt moet B zeggen. Het pad is ingeslagen en nu niet te lang vergaderen, evalueren, 

samenvatten, rapporten schrijven, die weer bespreken, concluderen, daar over vergaderen en dan niet 
met dezelfde voortvarendheid die wordt toegepast bij de Boogplein, kordate stappen nemen. Hoe 

kordater hoe goedkoper het kan. Of moet dit project in de Neijoarsverziede? 

 Steeds weer herhalen wat waar in moet. Dat mensen beseffen dat ze grondstoffen vervuilen als er 
verkeerd glas in de glasbak komt, of viezigheid tussen het oud papier. Ik vind dat de gemeente 

Winsum het prima deed.  

 Sticker met de uitleg van afvalscheiding die op de containers geplakt kan worden 

 Stimuleren 

 Stoppen met het bemoeien en alles inzamelen en daarna scheiden. is beter en veel goedkoper 

 Stuur een duidelijk overzicht met wat wel en wat niet in de groene of grijze container mag. Tevens een 

overzicht van alle inzamelpunten 
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 Stuur elk jaar een folder rond met info dan weet je alle containers te vinden en mensen worden even 

weer wakker geschud 

 Supermarkten erbij betrekken , info bij stellingen van supermarkt. hier koop je het product en de 

bijbehorende afval 

 Supermarkten stimuleren minder plastic te gebruiken 

 Systeem van jaarlijkse verspreiding afvalwijzer werkt prima. Ik de lokale pers kan in de toekomst eens 
per (half) jaar verslag worden gedaan hoe de ontwikkeling van de afvalproblematiek ervoor staat, 

melding worden gemaakt van voortschrijdend inzicht en (telkens weer!) de burgers worden 
aangemoedigd hier aandacht aan te (blijven) schenken 

 Terugkerende informatie wat leidt tot hogere bewustwording. 

 Tja niet veel 

 Toch toegankelijker informatie, bijvoorbeeld als onderdeel van het gemeentenieuws, of apart 
onderdeel in de huis-aan-huis krant. Nu komt de informatie 1x per jaar met de afvalkalender, en moet 

je er zelf naar zoeken op de site. 

 Toen ik pas in de gemeente woonde heb ik stad en land afgebeld om er achter te komen wanneer ik 
mijn kerstboom aan de weg kon zetten. Uiteindelijk bleek die helemaal niet te worden opgehaald 

 Tot heden kregen we 1x per jaar een kaart met informatie, wat mij betreft is dat voldoende 

 Tot voor kort was die info diep bedroevend oo de gemeentewebsite 

 Vaker en via betere kanalen verspreiden 

 Vaker herhalen in de krant. Voorbeelden. 

 Vaker info over afval verwerking 

 Vaker informeren 

 Vaker stimulerende informatie voor inwoners, en persoonlijker ik krijg nu het idee uit de brief dat 
inwoners worden ingeschakeld om een landelijk doel te realiseren. de afstand tussen gemeente en 

inwoners wordt toch al steeds groter. 

 Vaker verspreiden, d.w.z. mensen blijven herinneren! 

 Vaker voorlichten over hoe, wat en waar (gescheiden) afval heen kan, heen gaat, hoe je eigen 

afvalstroom in te perken. 

 Vanaf waar de afval wordt geprocedeerd, heel veel verpakkingsmateriaal vanuit winkels etc, daar op 
inzetten om dat te verminderen. En ook daar voorlichting geven, iedereen heeft immers boodschappen 

nodig! 

 Verstrek eens meer informatie dan alleen maar water naar de stort kan tegen betaling of niet.  

 Vertellen hoe ze het willen doen. Concrete maatregelen dus.  

 Verzamelcontainer voor plastic per wijk 

 Vind dat de gemeente hier niet alleen een rol in heeft. de burgers zijn echt niet dom en weten ook dat 

je zelf verantwoordelijk bent. de gemeente wordt gebruikt als afschuifsysteem. de afvalwijzer is heel 
duidelijk. 

 Vind het een waardeloze afval kalender. en we hebben nooit bericht gehad waar de afval kon gebracht 

worden als glas,papier enzo. En ik vind het niet nodig om google af te speuren waar dat moet. ik heb 
genoeg werk aan het overleven met een klein inkomen en belasting die te hoog is. ik doe mijn best al 

waar ik kan. 

 Voor bij onbekend. ik woon hier nu een half jaar 

 Voor de kieskeurige scheider is de informatie nu eenmaal niet voldoende, dat ligt aan de complexiteit 
van het afval, eerder dan aan de gemeente. 

 Voor het afvalfestival dat onlangs is gehouden, was weinig animo vanuit de burger 

 Voor kinderen beter, dmv posters die je in huis kunt ophangen 

 Voor mij is de huidige afvalwijzer voldoende 

 Voor mij werkt het allemaal redelijk goed. Ik denk dat mensen motiveren of de vervuiler laten betalen 
het beste helpt 

 Voor mijzelf geldt dat de informatie die er is goed genoeg is. Maar er zijn ook altijd nog digibeten. Dit 

soort mensen willen dit duidelijk in een papieren folder kunnen lezen. 

 Voor ons is het zo normaal, dat we de laatste jaren geen behoefte aan informatie hebben gehad en ik 
hier geen mening over kan geven 

 Vooral niet denken dat als iets geregeld en info op de website staat of in gemeentenieuws, dat mensen 
dat dan ook (op tijd) zien. De communicatie moet concreter en directer.  

 Vooral over zaken wat niet in de groene container kan. 

 Voorlichting de praktijk in gaan zoals scheidings fabriek dan zie je wat er gebeurd 

 Voorlichting geven wat er met afval wordt gedaan en waarom scheiding belangrijk is 

 Voorlichtingsbijeenkomst. Stratencompetitie per gemeente gem. hoeveelheid afval per straat. 

 Waar en wanneer ik klein chemisch,vloeibaar afval kan brengen. 

 Waar haalt de gemeente Hogeland de gebruikte cijfers in de begeleidende brief vandaan?  

 Waar is die info 

 Waar vind ik die? Alhoewel ik het toch wel doe hoor. 
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 Waar vind ik info van gemeente? 

 Wat de gemeente aan informatie biedt is lastig te vinden en erg globaal , vaak online en dat is nog 
steeds voor veel mensen een hindernis. 

 Wat gebeurt er met je afval nadat het is opgehaald? 

 Wat levert mij het op 

 Wat moet ik doen mer mijn plasticafval? 

 We kregen tot 2018 altijd een overzicht van de gemeente met data wanneer de containers geleegd 

worden plus informatie over waar het overige afval ingeleverd kan worden. Voor 2019 hebben we dit 
niet gehad.  

 We lezen aandachtig de Ommelander maar weten toch eigenlijk niet zo goed wat de gemeente doet. 
We waren helaas verhinderd voor het afvalfestival in Leens. 

 We missen de gemeentegids waarin de mogelijkheden staan vermeld met telefoonnummers voor info. 

Op dit moment is veel onduidelijk in de nieuwe gemeente De grootste stap vooruit zou zijn een blauwe 
container - nauwelijks kosten - oud papier is geld waard . 

 We moeten er nog steeds aan wennend dat het gemeentennieuws in de Noorderkrant staat en niet 

meer in de Ommelander Courant. Van de gemeente Eemsmond kregen we de afvalwijzer, maar ik kan 
me niet heugen dat we die dit jaar hebben ontvangen 

 We moeten naar 30 kg afval, maar informatie hoe we dat gaan doen wordt niet gegeven. 

 We zijn nog maar een half jaar gemeente Hogeland, persoonlijk heb ik nog niets meegekregen over 

afval scheiden. Van de gemeente Winsum zijn er nooit geen mogelijkheden aangeboden dan behalve 
groen en grijs te scheiden en daar ook nog een behoorlijke prijs voor te betalen + het vast recht van 

een container.  

 Weet ik niet let er niet op, trek mijn eigen plan 

 Weet ik niet! mij bereikt het wel, maar andere mensen kennelijk niet (?) 

 Weet ik niet, heb eigenlijk noot bewust gezocht. Maar in de vorm van een kalender zounik heel handig 

vinden. Kun je die zo op de prikbord hangen 

 Weet u als je deze leeftijd hebt bereikt ,heb je al zoveel mogelijk deze problematiek in praktijk 
gebracht en is het moeilijk om nog verder te minimaliseren 

 Welke informatie geeft de gemeente? Of had ik naar het festival in Leens moeten gaan, leek me een 

overbodige en geldverkwistende actie... 

 Wij hadden geen idee wanneer en waar het oud papier opgehaald wordt, is op internet ook niet te 

vinden. 

 Wij zijn net in Bedum komen wonen en hebben totaal geen informatie ontvangen over de 
gemeente/afval beleid en andere praktische zaken.  

 Www.hethogeland.nl is (nog) niet algemeen bekend na de herinrichting 

 Zakken aanbieden voor plastic 

 Zaterdag openstelling milieustraat  

 Zet de informatie in een bewaarboekje die bijvoorbeeld in de meterkast kan worden gehangen. 

 Zie bij een van de vorige vragen duidelijker laten zien wat er met afval gebeurt en wat de nadelen zijn 
van niet of slecht scheiden. 

 Zie eerder antwoord, ook graag data van papiercontainer tiggeldobbe 

 Zie hiervoor, ik snap het scheiden van allerlei zaken die erg schadelijk zijn of hergebruikt kunnen 

worden, maar waarom gft? 

 Zoals gezegd diverse containers met voorbeelden/stickers 

 Zoals gezegd op homepage zetten 

 Zoals gezegd. Aangeven aan de burger waaruit die 35 kilo moet/kan bestaan. Vervolgens evalueren 

wat de burger daarvan vindt. Ideeen aandragen, tolerant blijven en uitzonderingen toestaan. Beleid 
maken.  

 Zoals gezegd ik weet het niet, omdat ik zelf mijn eigen manieren heb om de informatie te verzamelen. 

 Zorg dat er op de website een duidelijk Q@A staat 

 Zorgen dat er daadwerkelijk meer afvalpynten zijn ipv er over te praten 

 Zou veel beter kunnen, zeker over verminderen van afval 

Vraag 35: Wat zou de gemeente volgens u moeten leveren, zodat mensen beter 
afval kunnen scheiden en verminderen? 

Anders, namelijk:  

 inzamelingspunten liggen soms ver van elkaar weg, je hebt er een auto voor nodig, niet alle inzamel 
punten zijn open op de dagen als wij tijd hebben om het weg te brengen, oud papier container is vaak 

vol, ik doe al genoeg, het heeft geen zin het milieu gaat toch naar de knoppen, ik betaal er toch 

voor?? 
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 1 keer per jaar gratis grofvuil per adres kan inleveren bij de gemeente. Minder kans dat mensen 

spullen dumpen 

 =voldoende 

 Afval scheiden op verzamelstation 

 Afvalscheiding voor plastic materialen 

 Afvalstraat 

 Al hiervoor genoemd 

 Alleen betalen pef kilo en niet per ophaalbeurt 

 Alleen betalen voor grijze container, voorde de andere gratis 

 Alles in orde en duidelijk. 

 Als er geen afval flessen,pakken,blikken zijn maar statiegeld verpakking heeft de gemeente ook geen 
probleem 

 Andere containers voor afval plaatsen zoals blik en frisdrank en vla verpakkingen van karton 

 Apart op halen van plastic 

 Apart plastic inzamelen  

 Aparte containers voor plastic 

 Aparte inname plastic  

 Aparte inzameling plasric 

 Bedrijven aansporen minder plastic te gebruiken en verpakkingen te vereenvoudigen. 

 BELONEN EN BELASTEN 

 Ben tevreden 

 Betalen per kg afval 

 Beter en gemakkelijker chemisch afval inzameling 

 Betere folder per dorp. 

 Betrek ook supermarkten, maak daar een plek voor het inzamelen van afval 

 Bij bestaande inzamelplekken ook afvalbakken voor plastic en blik zetten. 

 Bij de afvalwijzer een bijlage met informatie zoals deze op de site van de Gemeente staat. Afvalwijzer 

is qua layout niet heel overzichtelijk, niet prettig leesbaar. 

 Bij de bron aanpakken, zorgen dat er minder verpakkingsmateriaal wordt gebruikt 

 Bij supermarkt verzamelbakken voor alle te scheiden afvalproducten (glas, batterijen, kleding, 
chemisch afval, klein huishoudelijk electrisch apparatuur) 

 Bijvoorbeeld een bak voor plastic en/of voor zuivelpakken. 

 Blauwe container / plastic container bij bv. supermarkt  

 Blik, tetra, plastic, flessen, ect, apart 

 Compostbak 

 Compostbakken voor in de tuin 

 Compostvaten aanbieden, verpakkingen gescheiden ophalen 

 Compostvaten aanbieden, verpallingen gescheiden ophalen 

 Container of inzamelplek voor plastic  

 Container voor plastic afval plaatsen 

 Container voor plastic bijv. bij glas container, zodat er 2 soorten op dezelfde plek worden ingezameld 

 Container voor plastic erbij 

 Containers voor plastic 

 Containers, 1 grijze en 1 groene. En een sorteerintallatie van bollegraaf neerzetten. Het oud papier 

wordt wel opgehaald door een vereniging. Kun je het afval gaan wegen nadat het gesorteerd is. Als je 

alles wat je kunt recyceken  

 Controle op tijdstip neerzetten containers en weghalen containers...tot die tijd is het een vrijstaatje 
betreft afval  

 Dat de containers ook wat vaker schoongemaakt worden als ze leeg zijn stinken vaak nogal of niet 

alles gaat er uit en blijft vast plakken  

 Dat houdt dan ook extra containers in 

 De aanbieders vann verpakte goederen zouden ,minder verpakkings materiaal zoals plastic e.d moeten 

gebruiken 

 De canadeese manier 

 De gemeente hoeft mij niets te leveren. Het streven van 200 naar 30 kg is onmogelijk en slaat 
werkelijk nergens op zolang de producten etc. Op de huidige wijze blijven worden verpakt. 

 De kans inleveren zonder gemeente 

 De meeste tips heb ik al wel gegeven. Ik zou wel willen gaan voor 30kg per jaar pp 

 De milieustraat onderdeel van het (recreatief) winkelen te maken. Uiteraard wel aanlokkender dan de 
huidige “vuilstort” (wat het momenteel gevoelsmatig nog steeds is, ondanks de uitstekende 

initiatieven aldaar )  
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 De overheid zal moeten trachten de burger meer discipline bij te brengen. 

 De plaatselijke gemeentewerf moet vaker en langer open staan om b.v. snoeiafval en grof vuil te 
kunnen inleveren.  

 De sticker: nee-ja op meerdere plekken uitgeven. 

 Denk dat de gemeente moet gaan kijken naar andere gemeenten in Nederland waar het wel of niet 

goed loopt. En daar hun keus uit moeten gaan maken, met de uitkomsten van deze enquête. Kijk om 
je heen en wat past het beste of financieel bij ons als gemeente.  

 Denk goed na over nascheiden 

 Denk vooral om plastic apart inzamelen 

 Die helikoptervluchten verbieden, jullie vragen om verbeteringen voor het milieu en staan dit toe. 

 Diftar handhaven 

 Diftar invoeren en de grijze container niet verplicht stellen, net als de groene container (die ik dan ook 
niet heb). 

 Diftar invoeren voor financiële prikkel. 

 Doe iets voor pakken. maar wel gratis. gemeente is al duur genoeg!! 

 Duidelijk aangeven waar je dingen kan inleveren. 

 Duo kliko\'s tegen een gereduceerd tarief aan de inwoners aanbieden  

 Een container voor plastic aangezien dat 80%van het afval is  

 Eén makkelijk toegankelijke en goed onderhouden plek per dorp waar je met papier, lege flessen, 
textiel, etc. 24/7 terecht kan.  

 Een mogelijkheid om inwoners gratis hun grof vuil aan te laten bieden. Dit vermindert het aantal 

wasmachines en computers etc in sloten en bosjes en bovendien is een deel wrs goed herbruikbaar. 
Meer afvalbakken. Maak een onderscheid tussen herbruikbare materialen en afval. Laat mensen 

betalen voor afval en niet voor herbruikbare materialen. Dit leidt ook tot een mentaliteitsverandering. 

 Een oproep richting producenten om minder (plastic) verpakkingsmateriaal te gebruiken 

 Een service waarbij de containers schoongemaakt worden. 

 Een simpele folder waarin in korte teksten uitleg wordt gegeven van het beleid van de gemeente 

 Een vaste plek in het dorp om snoeiafval te storten 

 Eens per twee maanden grof vuilroute. In oktober takkenroute 

 Geef een compostbak 

 Geef ons groene containers 

 Gelegenheid voor plasticinlevering en evt. Blik maar misschien wordt dat goed eruit gehaald bij de 
afvalverwerwetker 

 Geregeld informeren en voorlichten, en natuurlijk: herhalen. 

 Gewoon handhaven: straf uitdelen als iemand spullen in de groene bak gooit die daar niet in horen 

 Glasbak op meerdere plekken 

 Glasbak vaak vol 

 GOED AANGEVEN WAAR INZAMELPLEKKEN ZIJN 

 Goede nascheiding  

 Graag het plastic en zuivelpakken apart inzamelen. Dat zal al zoveel schelen! Want dan ga je er ook 

meer bij nadenken wat je koopt. 

 Gratis grof afval ophalen. B.v. twee keer per jaar. Dit voorkomt zwerfafval. 

 Gratis milieustraat 

 Grijze container vaker ledigen; alles er in behalve chemie en groen 

 Groene container schoonmaken na het legen 

 Groene container vaker legen 

 Groene container vooral in de zomer bij warm weer vaker legen 

 Groene container zomers vaker legen en in de winter minder vaak 

 Groene fractie stimuleren en dus kostenloos! 

 Groene vaker legen in de zomer 

 Grof brengen gratis maken 

 Grof vuil op laten halen 1 keer per maand 

 Grofvuil gratis inleveren zoals in Groningen (4x p/j). Dit komt dan ook niet 
kapotgeslagen/kleingemaakt in de container terecht. 

 Grofvuil ophalen 2x per jaar 

 Grofvuil, gratis ophalen aan huis, 6 keer per jaar. 

 Grone container automatisch laten schoonmaken bij ieder lkeer.  

 Grootvuil op vaste dagen ophalen, kosten verwerken in afvalstoffenheffing 

 Het afval huis aan huis ophalen. 

 Het is duidelijk voor mij 
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 Het was in 2018 opmerkelijk dat er een keer per week per soort werd opgehaald, terwijl de tarieven 

ook omhoog gingen. De helft minder service voor meer geld.  

 Hier en daar grotere (aantrekkelijker) afvalbakken. 

 Iets om te voorkomen dat mensen hun afval gaan dumpen 

 Iets vaker de mogelijkheid aanbieden voor tuinafval. 

 Ik betaal extra voor een tweede groene container en zou mijn tuinafval dus goedkoper in de grijze 

kunnen gooien. 

 Ik heb zelf veel afval van mijn hond en katten. Ik kies er foto nu toe voor om dat in de container te 
gooien. Er is vast wel iets met biovergisting of zoiets waar je de poep heen zou kunnen brengen. De 

gemeente zou kunnen o verzoeken waar dat kan. Als het nl nog duurder wordt, dan kieper ik de stront 
straks in de sloot  

 Ik kies toch voor ondergrondse metaal en plastic containers in de dorpskernen. Het los ophalen 
daarvan is namelijk ook duur. Dit lijkt mij het voordeligste voor de gemeente.  

 Ik val in herhaling. EEN RECYCLINGBEDRIJF DIE ALLES OPHAALT. ZEER EENVOUDIG SYSTEEM EN 

NIEMAND KAN DAN NOG ZEGGEN DAT HET TE VEEL MOEITE IS.  

 Ik vind de papiercontainer wel een goed idee 

 Ik wil het zelf wel brengen. Niet meer plekken, maar meer mogelijkheden. Plastic vooral!!!!  

 Ik zet de container niet zo vaak bij de weg en heb het niet nodig dat ze vaker worden geleegd. VOOR  

 Ik zou graag zien, dat de gemeente weer meer prullenbakken plaatst. Het is me een doorn in het oog, 

dat we in het dorp Eenrum de afgelopen jaren teruggegaan zijn van 12 naar 5 prullenbakken. Voor de 
vaarrecreanten staat er nog steeds een prullenbak bij de haven.( die kunnen hun afval toch ook bij 

zich houden?) zoals tegen mij ook gezegd werd toen ik er in het verleden naar informeerde. Ik gebruik 

die bakken vaak om tijdens wandelingen, eventueel zwerfafval op te ruimen . En ik vind het daarom 
ook een groot gemis! 

 In de buurt containers plaatsen voor plastic, sappakken 

 In de herfst als de bladeren van de bomen vallen bakken plaatsen waar je de vele bladeren in kunt 
gooien want daar doet de gemeente dat is mijn jarenlange ervaring niets aan 

 In de zomer groene container 1 keer in de week ophalen 

 In elk dorp een zg. milieustraat 

 In gesprek gaan met de winkeliers over de onnodige verpakkingen. 

 In onze vorige gemeente hadden we een aparte plastic container. Hierdoor werd het huisvuil voor de 
grijze container met meer dan 50% gereduceerd. We konden wel 4 weken doen met een grijze 

container! De ophaaldagen waren ook perfect. Maandag Groen. Dinsdag Plastic. Woensdag Grijs. Alles 
in één week en daarna anderhalve week niets.  

 Informatie wanneer afval wordt opgehaald via een push bericht op een app of sms  

 Inzicht in kosten en baten naast de afvalstromen per soort. Vergelijkbaar met bv een web portal zoals 

van mijn zonnepanelen. Is gemakkelijk op te zetten, de data heeft de gemeente nu. Voeg daar op 
termijn de mogelijkheid van containers wegen aan toe en je zal zien dat men met elkaar gaat 

vergelijken en mogelijk zelfs een race naar zuinigheid ontstaat. Let op risico van illegale stortingen! 

 Kledingcontainer zit altijd vol. 

 Klein en groot chemisch afval makkelijker maken om weg te brengen 

 Kleinere containers 

 Kleinere grijze kliko 

 Korting bij aanleveren minder afval (vermoedelijk ook minder kans op illegaal afvalstoffen bij ‘aan de 

voorkant’ betalen per kg/container/zak. 

 Kosteloos.  

 Kringloopwinkels en depots voor hergebruikbare materialen faciliteren 

 Kritisch kijken naar het aanbod, minder te kiezen hebben. Er is veel overbodige onzin te koop. Van 

etenswaar tot kinderspeelgoed bij wijze van spreken. Containers vol rommel. Kijken naar wat je in de 
basis nodig hebt en de rest afschaffen, zou ook een betere gezondheid opleveren met minder 

medicijnverpakkingen 

 Laat een deel van de opbrengst zoals metaal, papier e.d. wat wordt ingezameld gaan naar lokale 
initiatieven zoals sport, buurtwinkel e.d. Stimulans en het creeeren van het wij gevoel is veel beter 

dan sanctioneren 

 Lagere kosten grof vuil etc. 

 Landelijk aankaarten, plastic verpakkingen verbieden. 

 Leveren compostvat = voorlichting over composteren 

 Lokaal een tuin in beheer van liefhebber, vrijwilliger, ability.... met wilde bloemen, vruchten, bomen, 

kippen, compost 

 Maatwerk, betere afstemming gezien de vergrijzing en 1-persoonshuishoudens t.o.v. jonge gezinnen 
wie waar behoefte aan heeft! 

 Makkelijker maken om kca, elctrische apparaten en ander bijzonder afval in te leveren. Bv in ieder 

dorp en niet alleen bij de afvalstraat in Usquert 
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 Makkelijker maken om van bouw en sloop afval af te komen: het is ver rijden en kost geld, waardoor 

je geneigd bent om het in de zwarte container te proppen  

 Meer ... ophalen: container voor pakken kan ook. 

 Meer afgiftepunten voor chemisch afval. Ook voor mensen zonder auto.  

 Meer afvalbaksoorten, maar wel kosteloos 

 Meer bereikbare informatie 

 Meer containers of zakken aan bieden zodat je ook blik kunt scheiden 

 Meer containers voor diverse afval aanbieden 

 Meer containers voor meer afvalsoorten 

 Meer containers zoals blauwe voor papier 

 Meer dagen open voor chemisch afval en meer informatie over plastic inzameling achteraf 

 Meer duidelijk inzamelplekke of ophalen KCA en batterijen 

 Meer en grotere kliko\'s 

 Meer grote containers in ieder dorp op een bereikbare plaats maar wel snachts op een afgesloten 

terrein,anders wordt het fikkie stoken. 

 Meer informatie geven over afvalstromen, wat moet waar in, wat gebeurt er dan mee. Maar het 
belangrijkste is aanpakken bij de bron, de verpakkingsindustrie. Als consument heb je vaak geen keus. 

Alles is verpakt en dus heb je afval.  

 Meer inzamelplekken voor meer soorten afval 

 Meer inzicht met wat er met het afval gebeurd 

 Meer ondergronds werken? 

 Meer plekken met ruimere openingstijden. Op werkdagen van 9 tot 6 werkt niet voor mij. Meestal 

hebben we hier pas gelegenheid toe op zaterdag of zondag. Ook de vuilstort is dus altijd een probleem 
om heen te gaan 

 Meer positieve informatie over de gevolgen 

 Meer soorten afval apart kunnen inleveren 

 Meer soorten bakken bij huis 

 Meer soorten containers op gemeenteterrein ,, vlakglas, hout, puin. 

 Meer verschillende containers 

 Meer verschillende containers aanbieden 

 Meerdere containers voor verschillende soorten afval aanbieden 

 Meerdere kliko\'s (plastic en papier) 

 Melk -en sappakkencontainers in de wijk 

 Mensen goede bakken aanbieden om het thuis goed te kunnen sorteren 

 Mensen informeren over wat er met gescheiden afval gebeurt 

 Metaal/blik/sappakcontainers 

 Milieustraat vaker en goedkoper 

 Minder plastic verpakkingsmateriaal. Bij de bron aanpakken. 

 Misschien de beleidsmedewerker die dit had moeten weten ontslaanq 

 Misschien leuk maken door een pakkende campagne ervoor te voeren?  

 Misschien ook sap en melkpakken ed apart inleveren 

 Misschine folder maken en mensen bewust maken, overleg met winkeliers over verpakkingen 

 Mogelijk plastic afzonderlijk inzamelen. 

 Mogelijkheid behouden om tuinafval zelf af te voeren. 

 Mogelijkheid plastic en olie vetten bakken per dorp 

 Naar rijk en bedrijven ook geluid laten horen, plastic minder, folders minder, statiegeld, stoppen met 
wegwerpplastic en al die blijkjes 

 Net als in Oldekerk waar ik eerst woonde. Elke week komt hoeksema daar om alle glas etens resten en 

plastic op te halen. Dat maakt het makkelijk voor de mens dan word het thuis gehaald. Het kost dus 
minder moeite. En als je die 3 dingen al aan het scheiden bent. Dan is de grijze nauwelijks nodig.  

 Niet meer afvalbakken, maar minder afval 

 Niet meer afvalsoorten apart gaan inzamelen. 

 NIET nog meer containers leveren 

 Nog een aanvulling op GFt groene containers: kunnen jullie niet een afbeelding of sticker op elke 
groene container plakken met wat er wel en niet onder valt? Iedereen gebruikt die container en ziet 

dus die afbeelding op de plek waar nodig. Het is meer \"werk\" en een \"drempel\" om het zelf op te 
zoeken. 

 NVT We hebben een gemeenschappelijke container voor negen appartementen 

 Of inleveren bij containers 

 Ons vertellen wat in die 35 kilo mag uiteindelijk. 
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 Ook een incontinentie verzameling bij luiers van kinderen en incontinentie materiaal van ouderen 

verzameleld worden in aparte containers.  

 Op andere momenten dan op donderdagochtend grof vuil kunnen brengen. 

 Op een centrale plek de verschillende afvalcontainers bij elkaar zetten en als de meerderheid behoefte 

heeft aan meer containers van verschillende soorten afval deze plaatsen. 

 Op een vaste plek in het dorp containers voor: melk/sap pakken; blikafval; plasticafval 

 Openingstijden voor het wegbrengen van grofvuil verruimen 

 Ophalen thuis grofvuil goedkoper maken.nu als je geen auto hebt wordt het heel duur. 

 Oppassen voor een strafsysteem. Als je mensen meer laat betalen voor meer afval, zullen sommigen 

de neiging krijgen om het te dumpen. 

 Opvang bakken voor verfblikken en batterijen \\ batterinen 

 Papier en plastic inzameling apart 

 Papierbakken 

 Plastic 

 Plastic apart 

 Plastic apart 

 Plastic apart inzamelen 

 Plastic apart ophalen 

 Plastic apart verzamelen, dat gaat nu veel in de grijze container waardoor die snel volk  

 Plastic container 

 Plastic inzameling!! 

 Plastic ophalen 

 Plastic-containers voor algemeen gebruik. (zoals glas-containers.) 

 Plasticbak 

 Plasticcontainer naast de glasbak 

 Prijs per kg afval 

 Prullenbakken terug in de openbare ruimte!! 

 Recycle Containers aan huis, voor bijv. papier 

 Regel iets voor het plastic 

 Restafval door mensen zelf laten wegbrengen, dat kan het gescheiden inzamelen bevorderen? 

 Ruimere openingstijden gemeentewerf en kga depot  

 Ruimere openingstijden milieustraat. In het weekend en ‘s avonds 

 Ruimere openingstijden voor de inleverpunten. 

 Ruimere openstelling gemeentewerf voor aanbieden kca 

 Schillen boer weer introduceren 

 Snoei afval verzamelplaatsen inrichten 

 Soms is de groene container te vol. In snoeiseizoen en na een strom zou het fijn zijn hem vaker aan 
de weg te kunnen zetten. blik en plastic? Of worden die al achteraf gescheiden?  

 Stimuleringsmaatregelen, subsidie op food waste disposer, papier op de hoek inleveren etc. 

 Subsidie voor dorpsinitiatieven tbv afvalvermindering 

 Tips voor het verminderen van afval, plastic inzamelcontainers,  

 Tuinafval bij voorjaar en herfst gratis ophalen.Dit wordt in meerdere gemeenten gedaan. 

 Usquert is verder rijden dan de milieustraat in Groningen Groningen is voor Groningers gratis. Uitstoot 
CO2 Systeem deugt niet Mijn afval gaat in de container wel naar Groningen 

 Vaker chemisch afval ophalen en grofvuil ophalen 

 Vaker de groene container legen, want die stinken enorm en vaker legen voorkomt maden 

 Vaker gratis afval kunnen brengen bij stort 

 Vaker groene container legen, verzamelpunten voor takken/groenafval. 

 Vaker oud papier ophalen 

 Vaker zaterdags kunnen storten 

 Verschilende containers 

 Verschillende soorten containers bv kleiner 

 Verzamelbak voor plastic en melkpakken 

 Vodden containers 

 Voor alles gratis een container bij huis.  

 Voor zover de invloed van de gemeente reikt: invloed uitoefenen op de bron van het ontstaan van 

afval en in de optimalisatie van het verwerkingsproces 

 Vooral gratis inleveren, anders begin je te slepen 

 Vooral niet overal containers neerzetten, zo lelijk! In Almere viel mij op hoe weinig mensen aan ruimte 

bij huurhuizen hadden om de containers te verbergen. De tuin, hun terras was vol met 2 containers. 
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Dat vind ik echt vreselijk voor die mensen. Op zulke plekken moet de gemeente gronddepots voor 
afval maken met een pasjessysteem. Gebeurt al op veel plekken. 

 Voorgaand reeds verschillende suggesties gedaan 

 Voorlichting op scholen 

 Voorzieningen voor het afval die bij mij mogelijk ten onrechte in de grijze container belandt. Zie 
eerdere toelichting bij de vragen.  

 Werken aan bewustwording. 

 Winkeliers stimuleren minder plastic en meer producten of in glas of zonder in te kopen. Statiegeld op 

blikjes en kleine flesjes,  

 Zakken voor verpakkingsmateriaal. Deze gratis leveren. Zorgen dat dit gratis wordt gehaald en de 
groenafval ook. Alleen laten betalen voor restafval. Dat werkt!! Die ervaring hebben we gehad in 

Duitsland.  

 Zelf goede voorbeeld geven en daarover berichten. Bijvoorbeeld minder en of dubbelzijdig printen, 

gescheiden vuilnisbakken  

 Zie andere opmerkingen  

 Zie het idee over een goed filmpje op tv 

 Zie het meer als landelijk, mondiaal probleem 

 Zie opmerking over de afvalkalender. 

 Zie tips in geschreven vakken indit gehele onderzoek. En een deel van dat soort tips bundelen 

wellicht?  

 Zie voorgaande antwoorden 

 Zie voorgaande antwoorden 

 Zoals eerder gemeld: zorgvuldiger de containers legen. 

 Zoals eerder genoemd, aparte plastic inzameling 

 Zomers vaker groene container legen. Aparte container in dorp voor plastic of iedereen container voor 

plastic/drankkartons 

 Zorgen dat er meer inzametplekken zijn voor meer verschillende afvalsoorten 

Vraag 36: Heeft u nog opmerkingen over afval, of over het onderzoek? Dan kunt 
u die hier kwijt. 

 - Containers met zwaardere deksels, zodat deze niet open waaien. En de deksel weer over de rand, 
zodat er geen water en insecten in kan komen. De oude containers waren veel beter. - Container voor 

plastic - Container voor papier (bijdrage voor de basisscholen omdat zij dan inkomsten mis lopen) - 
paar keer per jaar gratis grof vuil in Usquert brengen 

 1) duidelijkere informatie over welke containers waar zijn. en vaker de luiercontainer on dorp legen, 

zodat daar niet een enorme stinkende bult naast ligt. 2)vaker de groene (en grijze evt) container legen 
in de zomer(deze gebruik ik s'zomers vaak niet ivm maden), kostenloos de containers schoon spuiten 

zou ook helpen.zomers gebruik ik juist meer afval en scheid ik minder omdat ik alles extra goed 
verpak en in de grijze doe omdat ik anders geheid maden krijg. 3) betalen voor hoeveelheid afval, ik 

zie in mijn omgeving dat de mensen die alleen zijn, en minder afvalstoffen betalen maar wel een even 
grote container hebben dat ze meer afval produceren omdat ze toch niks extra hoeven te betalen en 

het toch wel in de container past. het kan dus heel goed zijn dat iemand met 1 of 2 
persoonshuishouden meer afval produceert dan mij terwijl ik meer betaal (voor 5 personen) en een 

even grote container heb. het is gewoon het eerlijkste als je betaalt per hoeveelheid, dan produceer je 
echt geen onnodig afval omdat je bij elk stukje afval denkt, oei mijn portomonee. en 4) aparte 

inzameling voor plastic, melkpakken etc,is in veel andere gemeenten al zo, dit scheelt zoveel in de 
grijze container. 

 10 MINUTEN??!!! Doe maar een uur erbij. Lastig parcours. Moet altijd even over nadenken hoor. Hoe 

doet onze wethouder dat in 10 minuten dan? Of vult hij dan gewoon niks in ofzo. Nou eerst kop koffie; 
het koffiezakje gaat uiteraard op de tuin, naar oud Rasquerder gebruik. 

 30 kilo afval p.p is een mooi streven maar dan moet niet alleen de burger ook bedrijven en winkels 

meedoen nu krijg je vaak veel afval bij alles wat je koopt. 

 87,1 procent weet niet dat producten van wegwerpplastic (zoals bordjes, bekers, bestek en rietjes) bij 

het restafval moeten en niet in de afvalbak voor PBD (Plastic Verpakkingen, Blik en Drinkpakken). 
54,8 procent gooit gebruikte papieren servetten in de papierbak. Papieren servetten horen bij het 

restafval. Bij het scheiden van glas maken veel Nederlanders fouten. 90,9 procent van de 
Nederlanders denkt dat een wijnglas in de glasbak moet, terwijl dit bij het restafval hoort. Mensen 

blijken niet echt goed geïnformeerd. Dit creëert verwarring en teleurstelling.  

 Aangezien ik vaak kleinkinderen in huis heb, dus veel afval/luiers, verzoek ik om dichtbij daar ook 
speciale container voor te krijgen! 

 Absoluut niet het plastic apart gaan ophalen; verzameld plastic gaat stinken. Wat kost het niet aan 

diesel en menskracht om het gescheiden plastic op te halen ( als die vrachtwagens, die het 
buitengebied in moeten om de zakken op te halen) In de afvalfabriek kan dat prima gescheiden 

worden. 



201 

 

 Af en toe de groene containers controleren en degene die er plastic potjes ,kranten etc. ingooien 

beboeten.100 euro 

 Afval is een economisch product.Ga dus geen extra kosten maken om te scheiden.Als je wilt scheiden 

dan bij de bron of aan eind van het systeem.Denk aan de vele transporten wat gescheiden afval te 

weeg brengt.Doe veel meer aan het zwerfvuil en zorg dat de mensen hun afval simpel en goedkoop 
kwijt kunnen.Extra kosten betekent zonder meer ,,troep¨ in milieu!! 

 Afval is mede een gevolg van hoe er geproduceerd wordt. Motivatie en vertrouwen(draagvlak) van de 
burger staat onder druk. Gebrek aan handhaving op gebied van overschrijding snelheidslimieten, 

overbemesting, (uitbreiding veestapel, kippenschuren etc. ) watervervuiling Campina....draagt hier 
aan bij. Alhoewel een goed initiatief dit onderzoek en er waarschijnlijk een opbrengst is te halen bij 

huishoudens is het een wat smalle insteek.. 

 Afval minderen begint in de supermarkt waarbij erg veel verpakkings materialen worden gebruikt. Hier 
kun je als consument weinig tegen doen. Gelukkig komen er steeds meer initiatieven in de supermarkt 

waardoor de consument wel voor een alternatief kan kiezen 

 Afval van lege melkpakken e.d. weer invoeren en de supermarkten in de gemeente het hogeland, 
zover krijgen om geen plastic verpakking om het fruit, groente e.d. te doen. 

 AFVALCONTAINER VOOR PLASTIK 

 Afvalscheiding is geen afval vermindering, de hoeveelheid blijft gelijk.Het zou beter zijn om het 

probleem bij de echte producenten te leggen. 

 Al eerder een paar keer aangegeven dat er een container of iets anders moet komen voor plastic 

verzameling. 

 Al meerdere keren meegemaakt dat kledingcontainers vol zitten en niet op tijd worden geleegd. Hier 
zou dus wel beter naar gekeken mogen worden. Misschien meer huis aan huisacties vwb ophalen 

kleding en kleine huishoudelijke apparaten.  

 Alle afval gratis inleveren dan krijg je ook geen zwerfafval. Want dat kost nog veel meer. 

 Alleen dat ik de vragenlijst niet via de opgegeven site kon vinden. Ik moest eerst naar jullie algemene 
site en van daaruit door naar de vragenlijst 

 Alleengaanden belonen ...minder betalen al haren teveel betaald ... 

 Allemaal een beetje beter om het milieu denken dan gaan we de goede kant op ! 

 Alles heeft een kostenplaatje dat wordt er nooit bij ver meld hier zoal dit onderzoek o met 
onafhankelijk onderzoeksburo. Ik vraag me af in dezen of de kosten tegen de baten opwegen. 

 Als wij ook plastic kunnen scheiden dan houden wij niet veel afval meer over waardoor we wel per kilo 

kunnen betalen. ik denk ook dat dit mensen motiveert om afval beter te scheiden. 

 Als afval brengen naar bv Usquert gratis wordt, wordt er denk ik meer gescheiden en wordt er minder 
de natuur in gegooid. 

 Als afval een grondstof is heeft het een waarde. Als je het goed scheid kunnen wij als burgers als het 

ware onze afval verkopen. 

 Als de hele gemeente overgaat op betalen per grijze container dan wil ik plastic en pakken goed 

kunnen scheiden en dat er niets in mijn cantaiener gegooid kan worden door anderen en dat er 
toezicht is op illegaal dumpen 

 Als dit over afval verminderen gaat, waarom sturen jullie dan twee brieven naar een huisadres. Het is 

echt niet zo dat mijn partner en ik gescheiden afvalsystemen er op na houden. Dat was 
papierverspilling, onnodige bezorgkosten en extra afval. 

 Als er gekozen wordt voor het diftarsysteem, zou ik het wenselijk vinden, dat er een slot op de 

container komt. Ik vind het namelijk niet nodig om te betalen voor het afval, dat andere bewoners in 
mijn container dumpen.  

 Als er maar iets mee wordt gedaan! vaak blijft het bij goede voornemens en maakt de gemeente 

goede sier met onderzoeken.... doe er iets mee!! 

 Als er meer apart ingezameld kan worden scheelt dat enorm in de containers, toch vind ik dat het niks 
extras hoeft te kosten, iedereen betaald zich al blauw aan gemeentebelastingen, houd daar rekening 

mee. het eerlijkst vind ik dat men per lening van containers betaald en dat zo veel mogelijk apart 
ingezameld kan worden zonder daar extra voor hoeven te betalen. 

 Als het afval per gewicht wordt beoordeeld, zou het kunnen dat mensen de troep langs de weg oid 

gaan dumpen . Dan bereik je het tegenovergestelde  

 ALS HET ALLEEN MAAR IS OM DE BEDUMERS OP HOGERE KOSTEN TE JAGEN KAN DIT NIET DE 

BEDOELING ZIJN.DE OZB IS VOOR ONS MET €1000 GESTEGEN, VOOR BOUWVERGADERINGEN 
MOETEN WE NAAR UITHUIZEN EN NU KOMEN ZE WAARSCHIJNLIJK MET HOGERE MILIEU KOSTEN.DE 

NIEUWE GEMEENTE HEEFT NOG NIET VOOR LAGERE KOSTEN GEZORGD TERWIJL DAT WEL VERTELD 
IS. 

 Als het ophalen te duur is maak bij de supermarkten inzamel punten voor bv plastic of pakken het 

meeste afval komt ook uit die supermarkten 

 Als je je (gescheiden) afval bij verzamelpunten kwijt kan dan heb je minder afval in je eigen 
containers.  

 Als je van 200kg per jaar naar 30 wilt is tenenkrommend. Bij elke aankoop van wat dan ook wordt er 

er ontzettend veel verpakkingsmateraal meegeleverd, of je dat nou wl of niet. Dus de schuld lich niet 

bij de burger maar bij deze consumptiemaatschappij. 
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 Aparte klikko's voor plastic en kunststof. te stimuleren door geen legingskosten en gewichtskosten te 

rekenen. Maar de verdiensten voor de gemeente te verdisconteren uit het hergebruiken van deze 
reststoffen/hergebruikte grondstoffen. 

 Beetje lange lijst vragen. 

 Beetje veel vragen maar het doel van het onderzoek is goed. Ik hoop echt dat de gemeente alle 
huishoudens plastic zelf laat scheiden. Dit scheelt echt meer dan 50% van de inhoudt van een grijze 

container (en dus minder frustratie bij een volle container). Blijkbaar kan dit ook uit anders zouden 
andere gemeentes dit toch ook niet faciliteren?! Daarnaast heb je als burger het idee dat je zelf echt 

bijdraagt aan het milieu. Dat heb ik niet als ik al het afval in een container gooi. Sinds we verhuist zijn 
voelen wij ons haast bezwaard om plastic in de grijze container te gooien. Dit voelt niet goed. En op 

deze manier geven we ook het goede voorbeeld aan onze kinderen. Een losse papier container zou ook 
heel fijn zijn maar een plastic container staat bij ons op nr. 1.  

 Behoud van het systeem om naar de vagron te gaan, desnoods tegen een laag betalingsvergoeding. 

Ook om zwerfafval weg te nemen. 

 Ben bang dat igv afvalstoffenheffing afhankelijk wordt van aanbod er afval gedumpt gaat worden (in 
bos/berm etc).  

 Ben benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek 

 Ben blij dat de gemeente er mee bezig gaat. Mooi en Dank u wel. 

 Ben wel benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek(tenzij het niet gemanipuleerd wordt). Om zo 
een beprijzing van het afval erdoor te drukken. Milieu het nieuwe verdien model. 

 Beste gemeente, streef redelijke doelen na en laat je niet ophitsen door allerlei milieuorganisaties C.q. 

Zogenaamde groene politieke partijen of subsidietoezeggingen. Het terugbrengen van het aantal kg is 
een goed streven maar verlies de werkelijkheid niet uit het oog. De burger wordt namelijk 

geconfronteerd met een berg afval die, zolang er landelijk niet wordt ingegrepen, blijft bestaan. M.a.w. 
al dat afval moet toch worden gestort. De industrie moet hierin veel meer doen. Pas als dat lukt, is 

heel misschien de 30 kg grens mogelijk.  

 Beter makkelijker en goedkoper systeem voor afvoer van schone grond. Boeren hebben er soms 
belang bij maar burgers betalen duur voor de afvoer. 

 Betere en gemakkelijker en op meerdere plaatsen chemisch afval inzameling, momenteel echt zeer 

onvoldoende 

 Betrek winkeliers bij het plan, inwoners willen ook geen afval, maar soms heb je geen keus. Bedenk 
een plan om snoeiafval makkelijk kwijt te kunnen in de zomer.  

 Bewustwording over ons afval. En waar de gemeente niet veel aan kan veranderen, maar het begint in 

de supermarkt/winkels al dat verpakkingsmateriaal....HELP! Maar plastic, tetrapakken moet toch door 
gemeente geregeld kunnen worden? Er bestaan van die bakken, net als glasbak. Dank voor de 

mogelijk om dit in te vullen! 

 Bij de vraag over hoe vol de container zit, heb ik aangegeven dat deze helemaal vol is bij het 

aanbieden, maar ik kan nergens aangeven dat ik deze niet elke ronde aanbied. De hoeveelheid afval is 
de helft van wat mogelijk nu uit het antwoord geconcludeerd wordt. Ik kan ook niet terug naar de 

vraag om dit te herstellen en dat is wel jammer van deze enquête.  

 Bij de vraag over inzamelrondes van de grijzecontainer werd gevraagd hoe vol hij was per keer. Ik zet 
hem niet iedere veertien dagen bij de weg, alleen als hij vol is. Het woord inzamelronde was hier niet 

duidelijk! En niet in iedere dorp is een milieustraat, glasbakken en papiercontainers heb ik er ook 
onder gevat. 

 Bij elk huis overal een gratis container voor zal goed helpen. En wat mag bijvoorbeeld wel bij oud 

papier en niet? Want als ik goed weet mogen melk en frisdrankpakken niet bij oudpaier omdat het nog 
uit iets anders bestaat.  

 Bij feestdagen wordt de container altijd later geleegd, nooit eerder. 1x per 2 weken container legen is 

te weinig. In het verleden was dat elke week. Prijs is nagenoeg gelijk gebleven ondanks minder legen. 
Grote gezinnen hebben meer afval dus betalen per hoeveelheid is niet eerlijk (die zouden juist ontzien 

moeten worden). Milieustraat altijd gratis.  

 Bij grote huishoudens is de grijze container veel eerder vol. Heel vervelend ondanks goed scheiden 
van afval. Ik hoop dat er ook eens daadwerkelijk naar de bewoners word geluisterd wat er nodig is. Als 

het homeland graag naar 30 kilo wil(betwijfel dat dit lukt) zullen ze toch apart moeten gaan 
inzamelen. Plastic ergens kunnen brengen, blik, hout en wat dichterbij huis.  

 Bij ons is tuinafval en gtf een groot probleem omdat er geen mogelijkheid is om dit apart in te 

leveren.wij hebben nl. GEEN groene containers, dit is voor ons een probleem, dus komt dit in de grijze 
container. 

 Bij sommige vragen had ik wel een opmerking willen maken. De ruimte daarvoor heb ik gemist. Verder 
prima! 

 Bij sommige vragen was er 1 antwoord mogelijk. De mensen het niet ingewikkeld maken. In ons dorp 

wordt nogal groenafval gedumpt in het bos. De gemeente zou een plek moeten aanwijzen waar 
groenafval neergelegd kan worden en wat door de gemeente opgehaald wordt. Niet iedereen heeft een 

auto kar tot zijn beschikking.  

 Blijf a.u.b.een plek behouden om ons snoei en tuinafval te kunnen storten. 

 Blijf werken aan bewustwording van het probleem. Dan willen mensen zich ook meer inzetten om zelf 
mee te werken. Succes! 
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 DANK voor jullie aandacht hiervoor!  

 Dat de gemeente er zelf ook naar moet kijken en op tijd ge prullemanden moet legen. 

 Dat er iemand komt die mensen kan helpen die veel afval hebben en niet goed weten hoe ze het 
kunnen minderen. Dit dan op een positieven manier brengen. Mensen werken dan eerder mee 

 Dat er meer gedaan moet worden met minder afval ben ik het helemaal mee eens, maar het moet ook 

kunnen door meer verzamelafbakken te plaatsen in buurten.  

 De aan ons gezonden brief van wethouder Harmannus Blok bevat grote onzin!!! 

 De afvalinzameling van de gemeente Winsum behouden. Betalen per leging en per kilo afval. Hierdoor 
ga je bewuster met afval om! Alleen een container bij de weg, als de container vol is. 

 De burger levert grondstoffen voor bepaalde industrieën. Door het verzamelen en scheiden van zijn 
afval. Hij zou daar eigenlijk een vergoeding voor moeten krijgen!!  

 De centrale overheid moet statiegeld instellen op alle blik en PET-flessen ed 

 De fabrikanten moeten beter nadenken over de verpakkingen. Zuivel weer in flessen bijv. en niet 

overal plastic dubbel omheen.  

 De gemeente is al op de goede weg. Per kilo betalen en de rekening per kwartaal laten betalen, zal 
vast een stuk schelen in het oplossen van het afval probleem. 

 De gemeente mag best investeren op dit gebied, maar als het dan weer tot verhoging van belastingen 

leidt voor burgers, laat dan maar zitten. 

 De gemeente moet de inwoners er meer van overtuigen hoe belangrijk dit is voor ons allemaal!!! 

 De gemeente moet het afval in eigen beheer gaan verbranden in een pyrolyse oven. De elektriciteit 

welke hier mee opgewekt wordt kunnen de inwoners van de gemeente kopen. Dit is pas een echte 
win/win situatie. De vrachtwagens welke het afval ophalen voorzien van een waterstof aandrijving. 

Deze waterstof kan gemaakt worden met een batolyser, welke stroom gebruikt van de pyrolyse oven. 
Mocht u mijn idee interessant vinden en serieus willen onderzoeken dan zal ik mij kenbaar maken. 

 De gemeente moet het beleid van de containers aanpassen. Op dit moment betaal je iedere keer een 

bedrag als je de container leegt. Het is beter dat bij het legen van de container naar het gewicht wordt 
gekeken. En dat je daarvoor betaald. Een eenpersoonshuishouden heeft een container niet snel vol, 

maar wil ook geen stinkende container hebben. Dus ga je dingen in de verkeerde container gooien om 
hem maar vol te krijgen.  

 De gemeente moet meer mogelijkheden geven om nog meer afval te scheiden zoals ook in de 

gemeente Westerkwartier gebeurt 

 De glascontainers zijn vaak vies en er ligt vaak gebroken glas op de grond.  

 De grijze container vaker legen in de winter. De groene container vaker legen in de zomer. 

 De grijze container wordt eens in de ongeveer 6 weken geleegd. de groene eens in de 8 

weken.Betalen per kilo zou voor ons ideaal zijn.Plastic vinden wij wel een probleem, zou apart moeten. 

 De grijze container. Dit is weer de grondstof voor groene energie. Dus onze afval is de brandstof voor 
energie. Vind persoonlijk de afvalstoffenheffing veel te prijzig.Dit kan en moet de gemeente naar 

beneden bijstellen. Heb het gevoel dat dit een melkkoe is. Kan de gemeente hier inzicht in geven? 

 De groene container word in de zomer niet vaak genoeg geleegd. Zou gewoon weer 1x per week 
moeten worden.  

 De haalbaarheid van vermindering van afval is belachelijk en volgens mij totaal niet haalbaar. Er zal 

meer afval gedumpt worden en mensen zullen afval bij de buren in de container dumpen als je per kilo 
moet gaan betalen. Ik begrijp dat er te veel afval is en dat dat vermindert moet worden maar pak dat 

probleem vooral aan bij de producenten en de verpakkingsindustrie. Niet bij de consument! 

 De insteek van het onderzoek is te smal. Ook al op andere plaatsen genoemd, het traject van 
container naar stortplaats is incompleet. Men zou per soort materiaal veel breder moeten kijken, 

wanneer is het voor welke gebruiker in de keten afval of grondstof. Bij de gebruiker die het als afval 

bestempeld zou je moeten belonen bij besparen, de gebruiker die het als grondstof bestempeld haalt 

er ergens in zijn proces een toegevoegde waarde uit en kan dus (in de regel) kosten dragen. 
Belangrijke doelstelling moet zijn besparing voor de burger. 

 De lay-out van de pagina`s klopt niet helemaal. De 5 sterren die je aan moet vinken ontbreken hier en 
daar , tenminste in de Chromiumbrowser. 

 De meeste kilo's zitten bij mij in het tuinafval. Daar zou ik winst willen/kunnen maken maar ik weet 

niet hoe. Ik heb reeds een compostvat maar dat is niet voldoende. 

 De mensen moeten zelf bewust gaan worden van onze grote afvalberg!.Zodat ze dit willen gaan 
toepassen in het dagelijks leven, bij bv aankopen van levensmiddelen en 

gebruiksartikelen!Bewustwording krijg je door bv de media, en de gemeente kan informatie verstreken 
over bv afvalcijfers in de gemeente en de kosten die hiermee gemoeid zijn 

 De nadruk wordt nu erg op de inwoners gelegd. Mijns inziens moet je het begin van de keten 

aanpakken en dat zijn de producenten. Als wij iets kopen worden wij meteen met ' afval' opgeschept. 
We betalen ook voor de verpakking en we betalen voor het afval daarvan. Hier ligt een uitdaging die 

ook goed is voor ieders portemonnee 

 De overdaad aan plastic baart mij zorgen. Ik zou dat verminderd willen zien. En informatie wat er met 
gebruikt plastic gedaan wordt. Er worden soms kunstobjecten van gemaakt maar ook nieuwe 

voorwerpen zoals autobanden. Het zou mooi zijn als ook de gemeentes hier een rol in spelen. 
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 De scholen nog meer betrekken bij allerlei projectwen.En al het mogelijke doen aan bewustwording. 

Ook al bij hele jonge kinderen. Het een manier van leven laten worden. 

 De sterretjes plaatsen voor de antwoorden was eerst erg onduidelijk 

 De tekst was heel lang  

 De verdere verwerking van deze “grondstofgedachtenstromen” goed in de openbaarheid brengen tot 

een sluitende keten van handelen en doen vormgeven van hernieuwde werkwijzen / producten;) 

 De vraag over de betaling van afvalheffing klopt niet, voor oud de marne want we betalen al per 
leging. In de voormalige gemeeente winsum betaal je zelfs per kilo. De betaling per leging is misschien 

niet de meest eerlijke, maar dan hoeft er ook geen slot op de container en kan je een keer een buur 
helpen die een keer meer afval heeft zonder dat dat je financien raakt. Tevens is het dan ook geen 

punt om zwerf afval van scholieren en fietsers die de tuin inwaaien op te ruimen of een keer de 
wegrand van blad te ontdoen, de veegwagens komen toch vaak net voor de bladval.  

 De vraagstelling is duidelijk  

 De vragen laten geen ruimte voor nuances, jammer. Het Hogeland zou als gemeente veel meer 'groen 

moeten doen', en de politieke moed tonen om de gangbare wegen te verlaten, want afval is niet los te 
zien van de idiotie van het productie-opjaagsysteem van meer meer meer. Juist het Hogeland met een 

lage bevolkingsdichtheid zou pionier kunnen worden in het zoeken naar nieuwe samenlevingsvormen 
in harmonie met moeder aarde 

 Denk dat de meeste mensen al afgehaakt zijn. Zo lang is deze vragenlijst wel. 

 Denk dat ik voldoende scheid en weinig produceer heb niet elke twee weken een volle bak. er gaat wel 
groen van groente in de bak omdat ik niet voor ieder wissewasje naar buiten ga om dat weg te gooien. 

een mand- bv wasmand- voor papier zou een idee zijn nu gaat dat vaak in een plastic tas, tenzij ik 
een doos heb 

 Denk dat veel mensen blij zullen zijn met een container/mogelijkheid om plastic afval apart aan te 

kunnen bieden. Dan hoeft bij ons de grijze container ook niet iedere 2 weken bij de weg. Of een 
inzamelpunt in het dorp/gemeentedepot/verzamelplaats. 

 Denk dat we allereerst bij de producenten moeten beginnen, om niet ieder koekje appart te verpakken 

en dan alsnog 6 bijelkaar in een plastic doosje stoppen met daar nog weer plastic omheen.dit even als 
voorbeeld!!!  

 Die opmerkingen heb ik al gemaakt tijdens het invullen van de vragen en wat ik vind, dat er verbetert 

kan worden 

 Dit is een goede zaak 

 Doe er vooral uw voordeel mee! 

 Doe je best voor en voor de toekomst. Van 200 naar 30, ambitieus maar met de juiste inzet en 

doortastendheid te realiseren. Stimuleer de bewoner.  

 Doe net als in het buitenland. 1 plek waar containers staan waar je glas, karton, oud papier, metaal, 
batterijen, kleding ed kan inleveren. 

 Druk de kosten pak de arme niet en als jullie het gaan gooien op de vervuiler betaalt laat de bedrijven 

ook maar goed mee betalen in plaats van de burgers oftewel geen magiese constructies voor bedrijven 
en dus ook boeren weesmaar exstra scherp op die groepik verzeker je dat er afvalkuilen en 

clandestine verbrandingen gaan gebeuren kijk maarna andere gemeente met een exstreem afval 
systeem zoals onder andere winterswijk 

 Dubbele ontkenningen in sommige vragen maken het beantwoorden lastig 

 Echt weer een vervelende enquete. Verder vraag ik me af hoe jullie aan de gegevens van meer dan 
200 kilo p.p. komen als er een nascheiding is. De heft van de grijxe container bestaat uit plastic en 

verpakkingsmateriaal. Schakel voor voedsel maar weer de schillenboer in, scheelt ook behoorlijk 

 Een cursus composthoop maken?? aanbod van compost van de gemeente een paar jaar geleden 
opgehaald. daarna erg veel onkruid!! nu doe ik het maar zelf! 

 Een duidelijk folder per dorp met plaats van de containers en uitleg over afvalscheiding. 

 Een extra container om plastic te scheiden.  

 Een kapotte stoeptegel of een kapotte vensterglas kan ik in Bedum niet kwijt.Dan maar in de grijze 
kliko. Het is toch te zot dat je daarvoor naar naar de andere kant van Groningen moet rijden? 

 Een mooi streven, minder afval! Maar...dan moet de gemeente voldoende mogelijkheden bieden om 

alles te scheiden en in te leveren 

 Een onderzoek is goed, als de uitkomst maar niet bij voorbaat vast staat. 

 Een plastic en papier container zou mooi zijn wij wonen niet groot en al dat papier in de schuur is 
lastig vooral als je weinig ruimte hebt ik wil best papier scheiden maar om dat een maand te bewaren 

voor de vereniging heb ik de ruimte niet voor 

 Een prima initiatief, goed voor ons allemaal. 

 Een recyclingbedrijf die alles in een en dezelfde ophaalt ronde ophaalt. Alle glascontainers kunnen weg 

en dus geen lawaai of glasresten in de buurt van de glascontainer. Geen stapels papier in de schuur 
wachtend op de plaatselijke vereniging die het eens per maand of per twee maanden komt ophalen. 

Alle plastic, oude kleding, sappakken enz. enz. in een keer geregeld. Mocht dit te duur worden dan nog 

gratis en voor niets een tip de straatverlichting kan in de dorpen na 10 uur (en zelfs nog eerder) voor 

75% uit. Dan hoeven we de slaapkamers ook niet meer te verduisteren. Van het bespaarde geld kan 

een eventueel duurder recyclingsysteem worden betaald. 
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 Eerder heb ik al aangegeven dat het opstellen van onrealistische doelen leidt tot onacceptabele 

gevolgen. Niet willen van 200 naar 30 maar eerst maar eens proberen op 135 kg te komen. Hoe 
duurder het ophalen wordt hoe kleiner het draagvlak en hoe meer afval op plekken waar je het niet wil 

hebben.  

 Eerst zien dan geloven. 

 Elk Afval heeft Waarde! Recycling promoten, maar ook eenduidig beleid gaan voeren in de gemeenten, 

zodat het voor iedereen duidelijk is waarom en hoe het afval gescheiden dient te worden. LAten zien 
wat de Recyclingbedrijven precies doen met ons afval. Bewustwording. Hoeveel kilo vermindert het 

maandelijks, maak het zichtbaar en voor de inwoners een sport om minder in te zamelen dan de 
buurgemeente, versterkt ook het saamhorigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel voor ons aller 

milieu!  

 Er moet subsidie komen op het vervangen van asbestdakplaten voor partikulieren. Dat is goed voor 
het milieu 

 Er valt hier nog veel te halen. een mooi uitdaging! 

 Er vindt veel afvaldump plaats. Blikjes, flesjes, lege chipszakken in bermen en sloten. Gemeenten 

zouden gezamenlijk moeten pleiten voor statiegeld op blikjes en flesjes. 

 Er was geen mogelijkheid om aan te geven hoe vaak je de grijze of groene container aanbied. Wij 
biedende grijze nl alleen aan als deze vol is, dat is dus niet iedere keer. Voor de groene geld dat in de 

winter ook. 

 Er wordt te veel niet duurzaam materiaal aangeboden. Stuk? Gooien we weg, meer afval. Het is een 

luxeprobleem. Ik denk dat mensen per kilo moeten gaan betalen, dan word men zich bewuster. En 
sorteren kost nu moeite. Wanneer het verschillende afval opgehaald zou worden denk ik dat er meer 

gesorteerd zal worden. Ik bewaar nu soms ook veel thuis en san ligt het er omdat ik voorlopig niet bij 

een verzamelpunt kom. Dan is het voor de meeste mensen makkelijker om het in de grijze container 

te gooien, dan is het maar weg. 

 Er zijn plaatsen in Nederland waar plastic en drinkpakken apart ingeleverd kunnen worden. Dit zou 
voor Het Hogeland ook een goed idee zijn.  

 Erg goed dit aan te pakken, steun het van harte! Ondanks extra aandacht bij wat ik koop en wat ik 

bewust laat liggen verbaas ik mij steeds over het feit dat ik na het boodschappen doen zoveel rotsooi 
in de grijze container moet gooien.  

 Eventueel kleinere container voor groen maar ook vaker ophalen . We hebben niet allemaal grote 

schuur of tuin en dan allemaal containers achter je huis is ook niet gezellig . dus meer ophaalpunten 
voor oa plastic . 

 Extra containers of verzamellocaties voor drankenpakken en plastic zal helpen bij het scheiden van 

afval en het verminderen van restafval 

 Fijn dat de burgers worden gehoord dmv t onderzoek. Benieuwd naar de resultaten / uitkomsten ! 

 Fijn dat deze enquête wordt gehouden. Waardevol dat we onze mening kunnen geven. Ik wil graag op 

de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.  

 Fijn dat dit onderzoek wordt gedaan, ben benieuwd naar het resultaat! 

 Fijn dat er een onderzoek is. Nu hopen dat er ook iets mee gedaan wordt. Ik ben er van overtuigd dat 
het beter kan zonder dat het meer hoeft te kosten. 

 Fijn dat er een onderzoek naar is! Ik hoop dat er niet alleen op het gebied van scheiden en heffing 

actie ondernomen wordt richting de huishoudens (waar ik een beetje bang voor ben), maar door de 
gemeente juist ook actief iets gedaan kan worden aan het verminderen! Door de consument bewust te 

maken van haar koopgedrag, haar tips te geven en door de producenten en (super)markten op hun 
falie te geven met al dat plastic, zodat verpakkingsloos en circulair winkelen de standaard en 

toegankelijk wordt! 

 Frituurvet container ontbreekt ook in de omgeving. Burgers stimuleren afval te scheiden door 

kostenbesparing voor henzelf (raken in hun portemonnee) 

 Ga niet automatisch mensen belasten met meer containers ed vaker ledigen en goed nascheiden zijn 
ook betaalbare opties 

 Ga plastic niet apart ophalen; gaat stinken. Dieselvrachtwagen is vervuilender voor het milieu!! 

Nascheding in de afvalfabriek werkt het beste!!  

 Ga zo door 

 Geef composttonnen gratis, geef voorlichting. (Regentonnen gratis geven is ook een goed idee, gaat 
niet over afval, maar helpt ook mee met de duurzamer maken) beloon mensen die afval goed 

scheiden. laat kinderen op scholen projecten doen over afval scheiden en minderen, organiseer 
gemeentelijke opruimdagen voor zwerfafval 

 Geef een aantal keren per jaar een groenkrantje uit. Met tips. Informatie hoe om te gaan met afval 

enz. Nodig mensen uit om daarin een verslag te maken hoe zij omgaan met afval. 

 Geef mensen een kliko voor papier en / of een plastic zak of een container voor plastic. 

 Geen diftar 

 Geen Diftar invoeren, gewoon per containerlediging betalen zoals in de voormalige gemeente De 

Marne want anders krijg je nog meer zwerfafval. En 1 keer per maand gratis grof huishoudelijk afval 
brengen naar de vuilstort. 



206 

 

 Geen voorstander diftar. Zoveel mogelijk gescheiden in zamelen, zoals glas, papier, kleding, KCA etc. 

handhaven. Vervolgens meer aandacht voor separaat groen en grijs. Fabrieksmatig grijs laten 
scheiden. De factor mens uitschakelen bij verdere scheiding. De mens blijft fouten maken of is 

onverschillig. Daardoor dit laten doen door robots. Techniek in toekomst wordt alleen maar beter.  

 Geen zinnige enquête Ik ben mij wel bewust van het afvalprobleem maar zolang er geen verschillende 
kliko's zijn of deze zijn te klein, dan kan ik het afval niet goed scheiden. Er wordt te veel in plastic 

aangeboden wat ik niet gescheiden kan inleveren.  

 Geen, de gemeente doet het volgens mij goed. Mogelijkheden genoeg om je afval in te leveren. 

 Gemeente kan niet alles alleen, maar kan zich wel verzetten tegen de wegwerpmaatschappij; 

telkenmale het goede voorbeeld geven (bijvoorbeeld in openbaar groen) 

 Gemeente weet kennelijk niet dat etensresten in de groene container, voor problemen zorgen. Laat de 
gemeente dit afval op een centraal punt verzamelen. Waarbij het direct wordt verwerkt/vermalen. 

Misschien een bedrijf die er weer wat eetbaars van maakt. Is de cirkel weer rond.  

 Gemeentes moet meer druk uitoefenen bij de overheid om plastic terug te brengen 

 Gescheiden inzameling voor plastic en zappakken 

 GFT ik twijfel of het minder aanbieden van bv GFT een lagere rekening tot gevolg moet hebben, omdat 

ik zie dat mensen het 'verwerken' op grond van de gemeente of Staatsbosbeheer om kosten te 
besparen. wellicht kan voorlichting en controle/boetes hier verandering in brengen. Het leidt niet 

alleen tot lelijke stortplekken in de directe omgeving, maar ook tot overlast door invasieve exoten 
zoals Japanse Duizendknoop. Alvast dank! 

 Goed bezig maar ik ben benieuwd of dr geluisterd word  

 Goed dat de gemeente dit onderwerp aanpakt! 

 Goed dat de gemeente hier aandacht aan besteed. Ik draag het milieu een warm hart toe. 

 Goed dat de gemeente hiermee bezig is! 

 Goed dat er naar gekeken word! 

 Goed dat jullie er zo mee bezig gaan! Succes! 

 Goed dat jullie hier mee bezig zijn! 

 Goed dat u hier mee bezig bent. Het is belangrijk dat u het voor de mensen gemakkelijk maakt om 
afval te scheiden. Dus veel mogelijkheden om het snel weg te brengen. Niet iedereen heeft een garage 

of schuur om dozen oudpapier te bewaren of kratten voor glas enz. Dus gooien ze het maar in de 
container. Mijn grootste gemis is een container voor plastic afval, terwijl ik al zoveel mogelijk probeer 

plastic verpakkingen te vermijden. Succes! 

 Goed en gratis faciliteren (blauwe papiercontainer/oranje plastic container/ geen plastic tassen 
supermarkt) en daarna laten betalen naar wat je aan restafval inlevert. 

 Goed initiatief dit onderzoek. We moeten aan het milieu gaan denken voor het te laat is. 

 Goed initiatief! 

 Goed initiatief! 

 Goed mee bezig. Ben blij dat mijn Gemeente hier actief mee bezig is. Top. 

 Goed om dit te onderzoeken en ik hoop dat veel mensen mee doen aan het onderzoek. En het zou 

mooi zijn om een onderzoek op de scholen in het Hogeland te doen, specifiek gericht op de jeugd. 
Want ook zo'n onderzoek helpt mee aan bewustwording en beïnvloed het gedrag. En maak er 

Hogeland breed een challenge van tussen bijvoorbeeld dorpen welk dorp produceert (relatief) het 

minste afval. 

 Goed onderzoek, hoop dat er wat mee wordt gedaan! 

 Goed onderzoek. Had eerder mogen gebeuren. Het belangrijkste vindt ik toch het kunnen inzamelen 

van plastic afval.  

 Goede voorlichting over het belang van afval minderen en hoe dit eventueel tot stand kan komen. 

Voorlichting op scholen, projectmatig bijvoorbeeld. Zuinig zijn op je omgeving en de spullen die je 

hebt. 

 Goede vragen duidelijk. 

 Goede zaak dat hier aandacht aan gegeven wordt! Ik ruim zwerfafval op, maar kan het nergens kwijt. 

Meestal dump ik het maar in de container van het Groninger Landschap. 

 Goeie zaak om dit onderzoek uit te voeren. De getallen 200 kilo en 30 kilo zijn mij niet geheel 
duidelijk. 

 Graag een duidelijke korte folder over de afvalverwerking, zoals Gemeente Bedum had. 

 Graag in de toekomst plastic apart kunnen inleveren 

 Graag invoering van Diftar in de hele gemeente. Volgens mij gaat de aangeboden hoeveelheid afval 

dan naar beneden. Invoering ging volgens mij in de Gemeente Winsum goed. De voorlichting was 
duidelijk, en men ging in de eerste 2 jaar niet meer betalen dan daarvoor met vast bedrag per jaar. 

 Graag inzichtelijk hoe de 200 kg per persoon gemeten wordt? Is dit de totale afval berg gedeeld door 
de aantal inwoners? Dan is dit een foutieve meting, als mijn afvalstroom gescheiden wordt, blijft mijn 

afval stroom totaal 200 kg.scheiden brengt geen vermindering. Vermindering kan alleen door analyse 

van de afval en gericht beleid hier op uitvoeren. Maatregelen!!! en geen taksen,belastingen en andere 
heffingen die brengen geen schoner milieu. 
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 Graag meer aandacht voor de mensen die hun afval overal maar dumpen. Vooral op gemeente grond. 

Daar is toch een Boa man voor of politie. Jammer genoeg zie ik nooit een boa man of politie. Indien je 
het meldt dan wordt er niets of weinig meegedaan. 

 Graag meer containers voor verschillende afval 

 Graag meer informatie verstrekken over hoe het beste te scheiden en meer inzamelpunten voor 
plastic. Vaker groene container legen het hele jaar door, of af en toe laten reinigen? 

 Graag op meerdere plekken een blikvanger of controle op jeugd want het is een probleem al dat 

zwerfafval van de jeugd dat van en naar zwembad sporthal gaat en dan op de terug reis bij aldi/jumbo 
eten en drinken koopt en het ongeveer bij mij achter het huis op heeft en wegsmijd wil zelf wel 

blikvanger leeghalen hoor dat zou geen probleem zijn. 

 Graag plastic apart verzamelen. 

 Graag weer sap/drankpakken inleveren ( was een groot succes); blikcontainer en plastic container. 
Dan zie je wat je doet! Gft-bakje was leuk idee, maar deksel was in no-time kapot.... Nergens een nwe 

deksel te krijgen 

 Graag zou ik zien dat je minder betaald voor een aanhanger grofvuil ( 20 ) euro. Dan heb je ook 
minder illegale stortingen . Er is veel te veel verschil per gemeente  

 Gratis grofvuil ophalen. Mensen willen of kunnen hier geen geld aan uitgeven of hebben geen vervoer 

 Groene container is tussen april en oktober vaker vol waardoor 1 keer per 2 week leeg maken 
onvoldoende is voor mensen met een tuin. Papier en plastic ophalen lijkt ook helpen in afvalscheiding 

maar ken onvoldoende de voor en tegens qua kosten en efficiënt. 

 Groene container in het seizoen vaker legen en in de winter minder vaak 

 Groene container van maart tot oktober eens per week legen. Containers voor plastic erbij.  

 Grofvuil inleveren in Usquert is voor de buitengebieden erg ver weg, helemaal als je per kilo moet 
betalen. Neem een voorbeeld aan gemeente Groningen 4x per jaar gratis 

 Had graag dat de gemeente kleur bekent en bepaalt dat men staat voor zo uitgebreid mogelijk 
scheiden aan de bron en daar direct naar handelt. Daarna kan het ge- evalueerde worden door 

bewoners 

 Haha, misschien doet de gemeente al meer dan ik weet. Het invullen van deze vragenlijst duurde 
trouwens veel langer vooraf gezegd. 

 Heel goed dat de gemeente dit onderzoek doet, nu eens kijken of er wat met de gegevens wordt 

gedaan. Misschien kan dit onderwerp ook eens op de scholen besproken worden, dus een thema week 
organiseren!!! 

 Heel goed, zo’n onderzoek en hopelijk neemt u deze reactie toch nog mee, al ben ik een dag te laat...  

 Heel graag de mogelijkheid bieden om plastic en blik apart aan te kunnen bieden 

 Heel graag een plastic en papier container bij de deur 

 Helaas is met dit soort milieuvriendelijke verbeteringen goed eens te kijken naar -WIE profiteert. En 
dan blijkt vrijwel altijd weer - minder inleveren betekend geen kosten verlaging. 30 kg. per jaar afval - 

57 gram per week. ? Is niet voor een gewoon gezin haalbaar . 

 Het accent ligt op scheiden en er vanuit gaan dat het afval er toch wel komt. Te weinig vanuit het 
perspectief dat afval niet zou moeten ontstaan. Reinigingstaak gemeente duidelijke het uitgangspunt 

terwijl ik daar niet zo mee bezig ben in mijn dagelijks leven. Ik denk dat een onderzoek waarbij 
inwoners worden bevraagd vanuit die inwoners zou moeten worden opgesteld. 

 Het afval niet gaan wegen ,dat heeft geen zin dan gooien ze wel in de natuur of in containers van 

bedrijven , daar kan alles over vertellen . 

 Het afvalprobleem moet in de eerstee plaats door de industrie worden aangepakt 

 Het belangrijkste om uw doel te halen is dat de rijksoverheid gaat meewerken. anders gaat u uw doel 

nooit halen.  

 Het doel is een enorme uitdaging, maar ik vraag me af of dit realistisch is. Hiervoor zal er veel moeten 
veranderen en zal de gemeente haar inwoners goed moeten motiveren, zonder het opleggen van 

consequenties. Dit werkt vaak averechts en geeft een verkeerd signaal af. Succes! -) 

 Het gevaar bij inperken hoeveelheden afval en/of het steeds duurder maken van de heffingen is 
volgens mij dat er meer over de grenzen zal worden gedumpt. Dus zwerfafval. Maar ook het zelf maar 

opbranden...(het laatste met alle gevolgen van dien).  

 Het grootste probleem is dat alles verpakt wordt aangeboden in de winkels. 

 Het huidige systeem van de Marne is prima.  

 Het is best moeilijk om je afval te verminderen zolang er nog zoveel verpakkingsmateriaal gebruikt 

wordt. 

 Het is en blijft een kwestie van bewustwording 

 Het is jammer dat het niet lukt om naar de vorige pagina te gaan om te verbeteren. Bij de vraag of de 
container altijd vol zit heb ik ja geantwoord maar die zet ik nooit iedere twee weken bij de weg, 

meestal sla ik een paar weken over, die mogelijkheid om dat in te vullen heb ik gemist. Het geeft zo 
een vertekend beeld over het het aantal kilo's afval dat ik verbruik. Weet natuurlijk niet of dit in het 

belang van het onderzoek nodig is. 

 Het is niet duidelijk of die 200 kilo gaat over gris alleen of ook over groen en papier. Ik lees op 

internet dat het gemiddelde ongeveer 500 kilo is. Dat we terug moeten naar 30 kilo Dat is voor ons 
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tweeen nog geen 1,5 kilo per week, daar kan ik me niets bij voorstellen. U bedoelt met verminderen 
voor een belangrijk deel eigelijk scheiden denk ik  

 Het is ons vaker opgevallen dat grof vuil wild wordt gestort in poldergebied, langs autowegen op 

parkeerplaatsen. Na een gesprek met een boer hebben we begrepen dat hij zelf voor de kosten 
opdraait van het opruimen ervan. Blijkbaar is het storten van grofvuil te duur, waardoor deze manier 

van wild storten ontstaat, mogelijk is er winst te behalen in het verlagen van de kosten, of het 

vergemakkelijken van storten van grof vuil? 

 Het is ridicuul te denken dat we p.p. naar 30 kg. kunnen ipv de 200. Dat het minder kan en moet is 

evident, maar doe dit dan in kleine stapjes en niet in een keer zo veel. Dit is cretologie en ideologisch, 
gelijk aan al de 'prachtige' ideeën omtrent de klimaatdiscussie. Alles onbetaalbaar en veel te veel 

dwang richting burger! Ideologie is leuk maar houdt het realistisch a.u.b.! 

 Het meer stimuleren van het brengen van groot afval zelf naar de stort door dit veel goedkoper te 

maken en laagdrempeliger. Nu is de toegankelijkheid/klantgerichtheid en vriendelijkheid hier ver te 
zoeken en zijn de kosten erg hoog, zeker vergeleken met andere gemeenten.  

 Het moet niet altijd bij inwoners liggen, maar de gemeente kan zelf ook een steentje bijdragen. Willen 

wel ontvangen, maar geven moeilijk. 

 Het onderzoek geeft een richting aan waar ik geen invloed op heb. Kan dus mijn persoonlijke mening 
niet goed nuanceren. Overigens is het m.i. een landelijk item en zou er een eenduidig beleid moeten 

zijn. Geen versnippering van visies. 

 Het onderzoek heeft teveel vragen die op elkaar lijken. 

 Het onderzoek is prima om mensen met de neus op de feiten te drukken. Onder afval versta ik ook 
hondenpoep. Veel bezitters zijn echt te beroerd om dat op te ruimen. Als ik daar iets van zeg heb je 

binnen de kortste keren ruzie. Overlast van katten is ook zo'n probleem. Ben beslist geen dierenhater, 

maar daar mag de gemeente wel meer aandacht aan besteden. Het is en blijft afval! Daarnaast niet 

extra containers aan bewoners voor extra afvalscheiding. Daar is bij de meeste woningen geen ruimte 
voor. Er staan er al twee. 

 Het onderzoek is voornamelijk gericht op inwoners die er minder bewust mee omspringen dan wij. Wij 

hopen dat dit onderzoek resultaten opleverd waar de gemeente ook wat mee doet. Wij wonen nog 
maar een jaar in deze gemeente en het valt ons op dat er redelijk wat afvalbakken staan die 

regelmatig geleegd worden. Fantastisch goed!! 

 Het onderzoek zou gaan over minder afval. Daar vind ik weinig over terug. Verder is een dialoog met 

de burger een positieve insteek. Tot nu toe is onze ervaring met de gemeente dat het van bovenaf 
wordt opgelegd. Je wordt gehoord en het wordt afgewezen. Dit is onze ervaring tot nu toe met 2 

andere onderwerpen. Zo krijgt de gemeente geen vertrouwen bij de inwoners. 

 Het ophalen van huishoudelijk afval mag veel goedkoper. Er worden kosten gerekend voor het gewicht 
van het afval en het bij de weg zetten van de container. Als je alleen de kosten voor het gewicht 

rekent, stimuleer je mensen om hun afval te verminderen.  

 Het stimuleren van minder afval produceren is super belangrijk. het liefst hadden we ook weer een 
kringloopwinkel in Leens en verpakkingsloze winkels in de buurt. Landelijk moeten producenten van 

verpakt voedsel en webshops natuurlijk beter aangepakt worden! (maar dat heeft niets met de 
gemeente te maken ;) 

 Het systeem van de oude gemeente Zuidhorn spreekt mij aan. We betalen nu per leging dit bevalt mij 

ook prima. Liever per legging dan per kilo betalen. 

 Het terugbrengen van afval naar 30 kilo lijkt mij onhaalbaar. Veel mensen in het noorden hebben een 
grote tuin. Als de afvalcontainers gevuld is met gras kan er in 14 dagen weinig of niets meer bij. Een 

gevulde groene container levert in de zomerperiode al meer dan 30 kilo afval op!!!! 

 Het valt mij op dat de noodzaak van minder afval en afvalscheiding nog niet tot iedereen is 
doorgedrongen. Daarmee bedoel ik niet alleen de burger, maar ook de producenten. Het lijkt mij een 

taak van de overheid om een belangrijke rol te spelen in het terugdringen van het afval en 

afvalscheiding te bevorderen. 

 Het vele onkruid op de gemeentelijke tegelpaden en trottoirgoten maakt de mensen ook slordig op 
hun eigen terrein 

 Het verbaast mij dat in onze gemeente zoveel meer afval wordt aangeboden dan in andere 

gemeenten. Ik zou het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt wel eens willen inzien. Misschien op 
de site van de gemeente plaatsen? 

 Het zelfde systeem hebben als gemeente zuidhorn werken met plastic zakken waar plastic in kan en 

dat je dat aan de weg kunt zetten en elke week opgehaald word net zoals glas en andere dingen!  

 Het zou fijn zijn dat duidelijk wordt dat niet alle plastic herbruikbaar is. Of delen van plastic 
herbruikbaar zijn. Mensen hebben vaak niet door dat er maar een heel klein onderdeel van plastic 

herbruikbaar is. 

 Hier gaat het goed, laat het zo en dan goedkoper 

 Hier in de straat komt zeer regelmatig ( veel te vaak!!) een veegmachine langs!! Vuil of geen vuil de 

machine komt. Vervolgens rijdt de man voorbij aan zwerfvuil wat in de parkjes en stuiken voor het 
oppakken ligt. Burger wordt netter/schoner als de omgeving netter/schoner is.Laat de veegmachine 

machinist voortaan het zwerfvuil in zijn wijk mee oppakken, en NIET gewoon aan voorbij rijden. 

 Hoewel ik het een prima initiatief vind van de gemeente, vind ik dat de houding van de landelijke 

overheid wordt onderbelicht. De economie/de welvaart gaat vóór alles. Voorbeeld er is nog steeds 
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geen kerosinetax. Er moet en zal plastic worden geproduceerd (o.a. bijproduct van olie). Het wordt zo 
wel vechten tegen de bierkaai en het is ook niet erg goed voor je motivatie om dan zelf wel te letten 

op milieu. 

 Hogelang heeft veel oude huizen, dus de verbouwingen of renovaties zijn in een hoger tempo hier dan 
ergens waar veel nieuwbouw is. Is er verder in de bereking meegenomen het gemiddelde aantal m2 

kavel dat elke bewoner heeft? Dit ivm groen afval wat relatief zwaar is verdwijnt in een groene 

container. Een netto oplossing is de groene container vaker lagen en meer infomatie via nieuwsbrieven 

of mijnoverheid met locaties en duidelijke locatie aanduidling bij glas inzamelingsplekken. Dus de brief 
die jullie hebben verstuurd en de melding om mogelijk beter te gaan recyclen kan niet worden 

genomen op basis van de simpele opemerking In 2025 willen we onze 200kg terug brengen naar 
30kg. (leuk doel als je in een flat woont die net is opgeleverd.)  

 Hoop dat hieruit niet weer voortkomt dat alles WEER duurder gaat worden (net als de OZB!!!) 

 Hoop op meer actie voor het scheiden van het afval. En dan eventueel zelf weg brengen naar de 
millieustraat.  

 Hopelijk leidt dit onderzoek tot reductie van afvalstoffen in onze gemeente. Er zijn al gemeenten waar 

meer mogelijkheden zijn van het scheiden en ophalen van verschillende soorten afval (zoals in 
Doetinchem) Wellicht de moeite waard om te onderzoeken hoe dat daar bevalt. 

 Hopelijk wordt er daadwerkelijk iets met alle vragenlijsten gedaan zodat we verbetering kunnen zien 

zien 

 Hopelijk wordt er ook echt iets mee gedaan ipv er alleen maar over praten 

 Hopen dat het helpt! 

 Houd rekening met mensen die geen auto ter beschikking hebben, alleen buiten eigen werktijd om 

afval kunnen inleveren of minder mobiel (senioren) zijn. Niet iedereen kan even naar de milieustraat 

rijden. 

 Idee Inzamelpunt in 't dorp voor KGA inclusief (kleine) elektrische apparaten zoals koffiezetapp., 

strijkijzers etc.  

 Ik als voorvechter voor het milieu vind het goed dat er aandacht aan besteed wordt om zo een stukje 
bewustwording te creëren bij de consument. we leven helaas in een weggooi maatschappij. Ook voor 

plastic afval is gelukkig veel aandacht  

 Ik ben allenstaand. Mijn buren zijn met 5 personen. Zij gooien elke keer hun afval in mijn grijze 
container met mijn toestemming. Het verschil wat zij betalen voor afvalstoffenheffing en ik is niet in 

verhouding. Per kilo betalen vind ik eerlijker. Misschien doen zij dan ook hun best om wat minder afval 
te produceren. 

 Ik ben bang als er per kilo voor de afval betaald moet worden dat er meer op straat/natuur gedumpt 

word. 

 Ik ben bang dat het gewoon straks meer betalen wordt en minder service waarmee je aleen maar wild 
stort aanspoort. je wil als gemeent dat wij naar de 30 kilo gaan dat kunnen we niet aleen en daar 

moet de gemeente ook aan bijdragen. maar ja we zullen zien,,,, 

 Ik ben bang dat u een middel zoekt om diftar in te voeren .Terwijl het systeem in voormalig gemeente 

bedum goed werkt. En wordt er niet minder afval geproduceert dit blijft .  

 Ik ben bang, dat er door wijzigingen meer kosten gaan ontstaan voor de inwoners van de voormalige 
gemeente eemsmond.  

 Ik ben benieuwd naar de response van dit onderzoek. Ik zou graag publicatie zien bij gemeentenieuws 

met een analyse en vervolgstappen.  

 Ik ben blij dat er een onderzoek is en hoop dat er wat goeds uitkomt 

 Ik ben een groot voorstander van nscheiden. Je hebt maar een inzamelmanier en het rendement is 
groter. Het hele systeem lijkt me goedkoper dan meerdere half volle bakken/ vrachtwagens 

 Ik ben een groot voorstander van voorscheiding. Dit bevordert de bewustwording, maakt visueel 

duidelijk wat het resultaat is. Gekoppeld aan een systeem waarbij je betaalt naar wat je aanlevert, lijkt 

me dit de meeste kans van slagen geven. Zonder bewustwording zal er nooit iets veranderen!!!Ik hoop 
dat de Gemeente kiest voor een systeem waarbij we zoveel mogelijk scheiden in de thuissituatie, ook 

plastic, pakken en blik!! 

 Ik ben het zwerfvuil en het ongewenst dumpen in gemeente prullenbakken wel zat. daar mogen wel 
eens camera's op en oppakken die dat benadeeld de gemeente en betalen we uiteindelijk weer aan 

mee. 

 Ik ben in grote lijnen tevreden over de manier waarop afval wordt opgehaald. Er zijn glasbakken,waar 
ik bijna alle glas in gooi. Oud papier wordt door een plaatselijke vereniging opgehaald en textiel breng 

ik meestal naar de Humanabak of naar Wedeka. Soms, als ik veel tuinafval heb, doe ik wat in de grijze 
container, dat geeft volgens mij niet.Grof vuil moet vaker door de gemeente worden opgehaald. 

Hetzelfde geldt voor grote hoeveelheden tuinafval; het blijft anders te lang achter het huis 
liggen.Verreweg het meeste afval wordt hergebruikt, dus waar maken we ons druk om? Het kan altijd 

beter, maar grote winst is op dit punt volgens mij niet meer te behalen. Afval = ook grondstof het 
wordt hergebruikt, er kan elektriciteit en warmte mee worden opgewekt enz. 

 Ik ben van mening dat het plastic scheiden het meeste resultaat geeft.En ook denk ik dat als je al je 

afval bij de weg kan zetten dat de meeste mensen dat dan ook gaan doen.Als Mensen er minder 
moeite voor hoeven te doen zullen ze eerder een bijdrage leveren. 

 Ik ben voor de vervuiler betaalt, maar dan wil ik het zonder gemeentelijke verplichtingen oplossen 
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 Ik ben voorstander vervuiler betaald en dat mensen alles thuis al moeten kunnen scheiden Plastic, 

Papier, GFT, Huisvuil apart en dat dat opgehaald wordt maar niet met prijs per gewicht anders krijg je 
dat mensen zakken en of aval bij andere gaan dumpen en of nog erger in de natuur. Ik zou per legen 

van container laten betalen dat stimuleert mensen ook om alles zo goed mogelijk te scheiden want 
dan levert het ook iets op voor ze als ze dat goed doen en mensen die niet willen scheiden betalen er 

dan gewoon ook voor. 

 Ik bied een volle container aan maar die is maar 1 x per drie maanden vol of nog minder. Soms 1x per 
kwartaal. Ik ben een voorstander van de ophaalmethode van Zuidhorn en de de industrie heeft een 

belangrijke aandeel in het afvalprobleem 

 Ik blijf het lastig vinden dat PMD achteraf wordt gescheiden. Het lijkt dan alsof ik niet goed mijn afval 

scheid en bovendien kan ik dan zelf niet zien of ik veel of weinig restafval heb. 

 Ik composteer, maar op een gegeven moment zal onze tuin vol zijn...  

 Ik dacht dat een ieder wel wist hoe je afval moest scheiden. Een container voor plastic is ook nog een 
mogelijkheid om betrachte scheiden. 

 Ik denk dat ik genoeg heb verteld, pak het systeem in zijn geheel aan en niet 1 onderdeel. Yolanda 

Guffens 

 Ik denk dat je haalbare doelstellingen moet hebben. Van 200 naar 30 kilo dat is een verschil van 170 
kilo. Begin klein. Zeg bijvoorbeeld we zitten dit jaar op 200 maar we willen graag naar 130 of 150. 

Heb je het gehaald dan bijv een mail of een brief rond we zijn goed bezig maar we kunnen nog 
proberen of we nog verder omlaag kunnen. Eerlijk gezegd heb ik nu moeten lachen om de brief. Het is 

net of je iemand in een zwembad gooit die net 1 zwemles gehad heeft en gelijk moet afzwemmen.  

 Ik denk dat voor een bepaalde groep bewustwording helpt met info, maar de andere groep kan je 

misschien motiveren met financiële beloning als ze minder afval produceren. Dus het weegsysteem 

wat in oud gemeente Winsum wordt gebruikt zou ik aanraden. 30kg zou zo te lezen wel een mijlpaal 

zijn! Het zou wel leuk zijn als er een eenmalige felicitatie in de vorm van een kaart zou zijn als je dit 

red. Zou er misschien een gemeente app ontwikkeld kunnen worden waarbij je kunt zien wat je 
huidige kilo’s zijn en welke bij elke leging een update krijgt? Dit motiveert vast mensen om te kijken of 

ze het steeds iets beter kunnen doen. Goed voor het milieu en de portemonnee. Goed dat er aandacht 
aan dit onderwerp wordt besteed. Hopelijk met resultaat. Succes!  

 Ik doe mijn best, maar heb er geen studie van gemaakt. Jullie hoop ik wel. Er zijn vast elders in het 
land goede voorbeelden en bruikbare ideeën. Succes! 

 Ik ga nog meer mijn best doen om het te verminderen 

 Ik had gehoopt op meer creatieve ideeën vanuit de gemeente die al richting een mogelijke oplossing 

gaan. Het gaat niet om meer containers of nog een voorlichtingsfolder. Daarnaast kopen uw inwoners 
hun boodschappen in de winkel die past bij hun budget. De hoeveelheid afval is hier helaas aan 

gekoppeld. Dat betekent dat de gemeente deze ondernemers zou moeten benaderen om iets te doen 
aan de manier waarop zij hun producten leveren zodat aan de bron het afval wordt verminderd.  

 Ik heb de vragenlijst eerlijk beantwoord en in alle rust goed gelezen,en persoonlijk vind ik dat deze 

vragenlijst te veel tijd kost.  

 Ik heb het idee dat dit onderzoek er toe leidt dat gemeente hogeland over wil stappen op betalen per 
kg , en dit gebruikt als een leuke smoes 

 Ik heb jaren in België gewoond en daar kreeg je destijds 1 grijze vuilzak per 2 weken, de rest 
gescheiden en eerst dacht ik, dat gaat nooit lukken .. toch wel! Super systeem daar!! 

 Ik heb mijn twijfels of met het landelijk wonen rekening wordt gehouden.  

 Ik heb moeite met de nieuw ingevoerde 2-wekelijkse ophaalbeurt, m.n. in de zomer is die voor de 

groenbak onvoldoende te vol en het gaat stinken. Voor grotere gezinnen is 1x ophalen per 2 weken 
v.d. grijsbak beslist onvoldoende! 

 Ik heb vaker de discussie gevoerd met de gemeente maar zoals gewoonlijk is dat praten tegen de 

bierkaai. Al het afval valt te scheiden. zorg er dan ook voor dat dat mogelijk is inclusief blik en plastic. 
maak nieuwe contracten met de afvalcentrale's (daarom moeten we nu plastic en blik maar in de 

grijze container blijven gooien wegens dat de gemeente een tonnage contract heeft bij de centrale en 
het geld toch al betaald is, ook al bieden ze minder afval aan). Ook is het motiverend om de vervuiler 

te laten betalen, minder afval minder betalen. meer afval meer betelen.  

 Ik hoop dat de gemeente ook impopulaire maatregelen durft te treffen zoals afvalstoffenheffing 
verhogen/verlagen. De gemeente moet dan wel faciliteren in genoeg mogelijkheden afval te kunnen 

scheiden. Optreden wanneer inwoners hun afval t.g.v.scheiding ergens dumpen. Dus op alle fronten 
inzet tonen 

 Ik hoop dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt mbt het verminderen van afval. Duidelijke 

lijnen uitzetten en niet alleen focussen op het verbeteren van het gedrag van de inwoners.  

 Ik hoop dat dit onderzoek er toe leidt dat wij, inwoners van gemeente Het Hogeland en gebruikers van 

de natuur in deze gemeente, ons er nog meer van bewust worden dat we het milieu en de natuur 
moeten sparen en dat het goed scheiden van afval bij de vervuiler begint. 

 Ik hoop dat er iets gedaan wordt met mijn aanbevelingen. Daarnaast hoop ik dat de gemeente echt 

inzet op afvalscheiding, Dat is noodzakelijk!! 

 Ik hoop dat er meer mogelijkheden komen, zeker plastic verpakkingen en zuivelpakken vind ik veel en 
onzinnige afval. Een zuivelpak zou geen plastic moeten bevatten. Dan zou deze bij de papier afval 

kunnen. 
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 Ik hoop dat het onderzoek echt zal bedragen aan een sterke toename van het milieubewust leven van 

de mensen, en het produceren van veel minder schadelijk afval ! EERST_DENKEN_DAN_DOEN !  

 Ik kan niet meer terug... (een minpunt voor de vragenlijst) daarom hier nog wat ideetjes- Goede 

voorlichting op scholen b.v wat er gebeurd wanneer blikjes en plastic door grasmaaiers stuk gaat en 

door dieren wordt gegeten.. - Gratis water tappunt op straat, scheelt weggooidrinkflesjesplastic en 
blikjes. Het idee van 30 kg afval lijkt mij te hoog gegrepen. Zoiets kan je beter iets langzamer doen 

denk ik, b.v eerst de helft van nu en wanneer dat gelukt is een feestje en dan pas de grens verder 
naar beneden.  

 Ik lever m'n plastic in bij een naaste gemeente. daar komen ze dit gratis ophalen. en leveren speciale 
zakken. dit scheelt mij 80% van al het afval. En wat ik eerder zei, de producenten leveren te veel 

plastic. laten ze maar meer in glas aanbieden. Statiegeld op blikjes, net als in Duitsland, maar deze 
dingen moeten nationaal geregeld worden, niet in een gemeente en de andere niet. 

 Ik meen te weten dat afval scheiden op een centraal punt beter en efficiënter werkt dan op locatie.  

 Ik merk dat ik meer uit verantwoordelijkheidsgevoel afval scheid dan uit besef wat er nog mee gedaan 

kan worden. Ik zou het leuk vinden/het zou me positief motiveren om meer te lezen wat er gebeurt 
met de gescheiden herbruikbare afvalstromen.  

 Ik mis de informatie over kringloopwinkels.persoonlijk heb ik wel twijfels of bv. plastic wel 

daadwerkelijk gescheiden wordt. Ik denk altijd dat ik het thuis beter kan. In het algemeen wordt er te 
veel in plastic verpakt. 

 Ik mis de kans op toelichting bij bepaalde vragen, nu zijn de antwoorden erg zwart/wit. Bijv. bij de 

vraag betreffende de kosten voor het afval. Hier in huis vinden wij het eerlijker dat de vervuiler 
betaald maar wij zijn bang dat het dan nog aantrekkelijker wordt om afval in de sloot, op 

parkeerplaatsen of andere plekken te dumpen. En er ligt nu al te vaak afval op plakken waar dit niet 

hoort. Tevens zou er een mogelijkheid moeten zijn/blijven om gratis afval naar de milieustraat te 

kunnen brengen. In de brief wordt genoemd dat wij uiteindelijk van 200 naar 30 kilo afval per persoon 
moeten. Een forse vermindering en pittige opgave! Koop een nieuw bankstel en zie daar door het 

moeten verwijderen van de oude zit je in 1 keer op het jaargemiddelde als je dit niet anders kunt 
wegbrengen.Bovendien lees ik in De Ommelander Courant van 1 juli jl. dat het gemiddelde 

huishoudelijke afval in 2018 494 kilo bedroeg. Om van 494 naar 30 kilo te gaan lijkt helemaal 
ondoenlijk. Dan vraag ik me toch af of de 200 kilo genoemd in de brief wel klopt of dat het verlaagd is 

om de mensen niet te zeer te ontmoedigen. Ook is mij niet duidelijk uit welke stromen (grijs, groen, 
papier, etc.) genoemd getal is opgebouwd. Misschien dat een splitsing hiervan de mensen nog beter 

bewust kan maken op welke manier zij kunnen besparen op afval. 

 Ik mis de mogelijkheid om plastic en drinkpakken te scheiden. 

 Ik mis vragen over afval dat op straat gekieperd wordt (waar geen afvalbakken zijn). 

 Ik snap niet dat de gemeente zich niet bezig houdt met het verzamelen van plastic-> Plastic scheiden 

 Ik stoor mij er ook aan dat de gemeente hun afval bij de straat niet opruimt. Dat de groenvoorziening 

erg slecht onderhouden wordt. Op die manier heeft de gemeente GEEN voorbeeldfunctie!! 

 Ik vind dat het begint in de supermarkten. Heelveel dingen worden onnodig in plastic verpakt. Ik 
verbaas me iedere dag weer hoeveel verpakkingsmateriaal na het koken moet weggooien. 

 Ik vind dat jullie het heel goed doen. Mijn complimenten  

 Ik vind de manier zoals het in Bedum gebeurd een prima systeem. 

 Ik vind diftar een goede oplossing. 

 Ik vind het absoluut goed om afval te verminderen. Wel vraag ik me af in hoeverre dit altijd haalbaar 
is omdat winkels hier niet aan meewerken. Veel zit verpakt en je bent dus zelf niet altijd in de 

mogelijkheid dingen te kopen waar geen afval omheen zit. Verder vind ik het verschil van 200 naar 30 
kg wel heel extreem. Het gemiddelde ligt op 141, waarom niet een tussenweg en de mensen wat 

langer de tijd geven om te wennen en hun leefstijl erop aan te passen.  

 Ik vind het afvalsysteem welke de gemeente Westerkwartier hanteert erg mooi. Milieudienst 
Hoekzema haalt bijna alles op en recyclet alles  

 Ik vind het een belangrijk punt en het is goed dat de gemeente er aandacht aan besteed. 

 Ik vind het een goede zaak dat de gemeente hiermee bezig is. Ik denk wel dat ze bij gemeentes te 
rade kunnen gaan die er al verder mee zijn, zoals de voormalige gemeente Haren. 

 Ik vind het een heel goed streven om ons afval te verminderen. Misschien kunnen onze supermarkten 

hierin ook aangespoord worden... 

 Ik vind het een onnodig onderzoek er zijn toch beleids ambtenaren die dit soort zaken voor de 
wethouder zouden moeten voorkouwen. In de voorbesprekingen tussen de bestuurders van de fusie 

gemeente hadden ze misschien meer moeten doen dan alleen koffie drinken, lunchen en baantjes 
verdelen. Zelf scheiden wij het afval zoveel mogelijk. Wanneer de overheid bedrijven zou dwingen om 

minder verpakkingsmateriaal te gebruiken met name plastic zou onze grijze container misschien eens 
per half jaar moeten worden geleegd. succes 

 Ik vind het erg fijn dat dit opgepakt wordt en met name toegelicht wat er mee gedaan wordt. om het 

idee weg te nemen Ach het maakt toch niet uit.Ooit gehoord dat gescheiden inzamelen van 
koek=lkasten etc. meer last geeft en bijna niet vergaat als dat het gewoon mee wegrot in het geheel 

van vergaan. 

 Ik vind het goed dat zo'n onderzoek wordt gedaan, het brengt veel mensen misschien nu op andere 
gedachten die er niet eens bij stil staan hoe en wat ze allemaal weggooien 
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 Ik vind het goed om dit onderzoek te houden. Dank u voor de belangstelling in de burgers en hopelijk 

hebt u iets aan onze informatie.  

 Ik vind het onderzoek een goed initiatief, ook hoop ik dat er echt wat vooruitgang zal zitten in meer 

verschillende recycle mogelijkheden dicht bij huis/aan huis 

 Ik vind het pertinent onjuist dat aan het einde van de afvalketen, de burger wordt gevraagd z'n eigen 
rommel op te ruimen. Het besef bij de afvalproducent moet er komen dat de consument allerminst 

tevreden is met de huidige gang van zaken. Tip als een verpakking in de groene container mag, deze 
dan voorzien van een herkenbaar groen keurmerk. Scheelt een hele hoop.Tegenwoordig zijn er ook 

verpakkingen die op plastic lijken maar uiteindelijk wel in de groene mogen. Vertel het de bedrijven en 
de mensen! 

 Ik vind het vreemd dat wij dit onderzoek helemaal niet hebben ontvangen; terwijl ik wel inwoner ben 

van deze gemeente. Het onderzoek is verder prima, ben benieuwd naar de uitkomsten; en waar zien 
we dat? [naam bekend bij onderzoeksbureau] 

 Ik vindt dat scheiden in de fabriek nog niet zo gek en voor de burger is het eenvoudig. 

 Ik vraag me af waarom er in de gemeente het Hogeland meer afval aangeboden wordt dan in de rest 

van Nederland. En wat het verschil is tussen de 4 oude gemeenten, of Winsum bijvoorbeeld al minder 
aanbiedt vanwege Diftar dan Eemsmond. Daar zou de nieuwe gemeente iets mee kunnen doen. Ik ben 

heel positief over Diftar. Ik zou daarvoor geen plafond instellen zoals de gemeente Winsum in het 
begin heeft gedaan. Wie veel aanbiedt betaalt gewoon ook meer. Ik zou ook wel eens (gratis) compost 

willen ophalen in Usquert, dat is nu maar 1x per jaar en ik heb geen zin om heel lang in de rij te staan, 
misschien zou u dat vaker kunnen aanbieden.  

 Ik vraag me af waarom in sommige gemeenten het plastic apart wordt ingezameld als het standaard 

wordt gescheiden bij verwerking. We hebben veel luiers, waar kan ik die inleveren en hoe moet ik die 

aanbieden? Wat doet de gemeente zelf aan verminderen van afval (bij de verschillende afdelingen en 

bij georganiseerde activiteiten). Maak het ook een punt om zwerfafval op te (laten) ruimen - ik denk 
dat er vast mensen zijn die daarbij willen meehelpen, organiseer hier iets voor of beloon mensen 

hiervoor. 

 Ik waardeer het initiatief om afval te veminderen. Ik denk dat via de portemonee het meeste winst te 
behalen valt. Ik kon de meeste vragen vlot beantwoorden 

 Ik wens u heel veel succes met het naar beneden brengen van het aantal kilo’s per persoon (van 200 
naar 30). Eigenlijk ben ik ook nieuwsgierig of bij de 200 kilo per persoon ook de inzameling van de 

milieustraten is geteld? Of geldt het alleen voor wat er in de containers wordt aangeboden? 

 Ik wens u plezier en alle succes met uw werk bij de gemeente. Een boeiend onderwerp die ons allen 
aangaat.Ik zou me er persoonlijk ook graag vanuit de gemeente voor willen inzetten met enig creatief 

denken binnen de gegeven haalbaarheid kaders. Werken bij de gemeente lijkt me boeiend.Zeg maar 
eens aan de andere kant als gebruiker van ICT na zo'n 30 jaar ICT management in diverse richtingen. 

U heeft mijn leeftijd, geslacht en postcode als combisleutel. Het moet niet meer zo ingewikkeld zijn de 
persoon er achter te achterhalen mochten er mogelijkheden zijn bij te dragen.Om het nog wat 

gemakkelijker te maken huisnummer [bekend bij onderzoeksbureau]. Met een hartelijke groet. 

 Ik wens u veel wijsheid bij uw te nemen maatregelen. 

 Ik wil herhalen dat het afvalprobleem begint bij de fabrikant. Grondstoffen worden zo verwerkt dat ze 
niet of slecht hergebruikt kunnen worden. Neem bijvoorbeeld een lamp, hoe scheid je die in glas en 

andere componenten? Plastic wordt vaak gebruikt samen met organische stoffen, vooral etenswaar, en 
is dus in de afvalfase sterk vervuild. Bij het recyclen van zowel plastic als papier wordt veel water 

verbruikt en vervuild, vooral papier zou je nog beter thuis kunnen composteren. Spaanplaat en 
gewolmanniseerd hout zijn helemaal te giftig voor hergebruik. Kortom, alle beetjes helpen, maar ik 

verwacht van de gemeente geen sluitende oplossing voor ons kolossale afvalprobleem. 

 Ik wil meer afval gescheiden kunnen aanleveren. papier, plastic, blik, glas enz. 

 Ik zet graag mijn woorden nog enige kracht bij door nogmaals te melden dat ik graag een 

plasticcontainer zou willen krijgen wanneer dit meer scheidt dan hoe het nu uit het afval gehaald 

wordt. 

 Ik zie graag meer afvalbakken in de bebouwde kom 

 Ik zie nog te veel inwoners die weinig moeite doen, ondanks de diftar (voorm. gem. winsum)Misschien 

moet de portomonnaie harder geraakt worden, al weet ik van de risico's die dat oplevert 

 Ik zou beginnen bij het terugbrengen van verpakkingen in de winkels..  

 Ik zou graag plastic willen scheiden van mijn overig afval. Ik zie dat sinds er diftar is in Winsum er 
veel zwerfvuil is in de gemeente. Ik zie mensen met vuilniszakken naar openbare prullenbakken lopen 

en er rijden groene containers het bos in. Zo denken mensen geld te besparen. Ik vind het erg dat 
mensen zo omgaan met de natuur en gemeenschapsgeld. In wezen wordt het zo voor de mensen die 

netjes hun afval scheiden en er moeite voor doen hun afval netjes aan te bieden, een dubbele 
rekening. Dit komt namelijk op iedereen zijn rekening. 

 Ik zou graag willen dat plastic ook wordt gescheiden en opgehaald 

 Ik zou graag zien dat plastic los wordt opgehaald/ gescheiden kan worden 

 Ik zou heel graag zien dat de mogelijkheid er komt om plastic apart aan te bieden 

 Ik zou zeggen doe het net zo in Oldekerk. Wanneer je dat overneemd zullen mensen veel beter afval 
gaan scheiden.  
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 Ik zou zelf vooral kijken naar hoe het op andere plekken geregeld wordt en wat ik er aan zou 

verbeteren of overnemen om een beter idee te krijgen van hoe ik het verder zou aanpakken. 

 Illegaal afvaldump voorkomen. Daarom even duur voor iedereen. Mensen doen gekke dingen als per 

kilo moeten gaan betalen. Niet te duur maken. 

 In de brief staat dat we nu 200 kg per persoon per jaar produceren. Is dat inclusief of exclusief de 
nascheiding? 

 In de gemeente alle kosten van afval ophalen gelijk trekken en niet daar niet nog eens 1 1/2 jaar mee 

wachten.  

 In de gemeente zuidhorn doet de gemeente erg veel moeite hier in het hogeland veel minder 

 In deoude gemeente Winsum betaalde men op gewicht. Het gevolg was dat mensen op het laatste 
moment afval in de container van een ander dumpen. Wanneer het Hogeland ook hiertoe overgaat 

moet daar een juiste oplossing voor komen. Bv door middel van een slot op de container die op de 
vrachtwagen wordt geopend. 

 In gesprek gaan met supermarkten, winkel, De Streekboer over hoe afval kan worden verminderd 

zodat de consument uberhaupt minder afval in huis haalt 

 In het verleden betaalde we minder voor afval dan we nu doen, terwijl de gemeente met Diftar kwam. 

Dit zou de kosten goedkoper maken. Inmiddels betalen we meer dan ooit daarvoor en zijn we minder 
afval gaan aanbieden. Dat zie ik ook weer gebeuren als het systeem weer veranderd. 

 In ieder geval niet nog meer containers bij huizen plaatsen! Mensen kunnen ze vaak helemaal niet 

kwijt. Verzamelcontainers zoals voor papier en glas die nu in Winsum staan zijn veel beter! 

 In iedergeval het niet duurder maken, krijgen we nog meer zwerfafval .  

 In veel gemeenten kan je gratis grof vuil wegbrengen, waarom moet er hier voor betaald worden? 

Tevens is de milieustraat in Usquert voor ons best ver weg. In Leens zijn beperkte openingstijden. 

 In vgl met UK waar wij 12 jaar hebben gewoond produceren wij hier aanzienlijk meer plastic afval. Ik 

denk dat er landelijk veel winst valt te behalen op verpakkingen. De kennis dat plastic uit de 
afvalstroom wordt gehaald is daarin iets geruststellend. Verder zou ik mn klein elektrische apparatuur 

etc wat vaker / makkelijker willen recyclen. Persoonlijk kan ik alleen beter letten op wat ik in huis haal 
en kritisch zijn op wat ik weggooi. 

 Info over bewuster omgaan met afval. Geld is helaas een prikkel. In de gemeente loppersum kun je 
kijken hoe het werkt als je per gewicht en gelecontainer  

 Inleverpunten voor plastic en drinkpakken 

 Ipv 2 aparte papier te sturen naar 1 adres 1 papier sturen voor dit onderzoek. Bespaar de gemeente 

zelf ook al 

 Is prima zo ! 

 Ja een hele grote, jullie plan naar 30 kg is echt te zot en onmogelijk. zo ga je illegaal afval storten of 
op branden in natuur vele vele malen groter maken. jullie moeten juist veel meer mogelijkheden 

aanbieden om afval inleveren ipv het bij de consument neer te leggen. en bij scholen kinderen meer 
info lessen geven over weg gooien en zuinig zijn op natuur. 

 Ja maak het mensen zo makkelijk mogelijk. Dan willen ze wel. Dus makkelijk bereikbare inleverpunten 
met ruime openingstijden ( niet alleen werkdagen van 9-18) en meer containers bij huis voor plastic 

en papier 

 Ja, het groen van de teksten is nauwelijks te lezen. 

 Ja, het verbaast me dat het hoofdzakelijk om gewicht gaat. Ik let met name op volume en zet mijn 
grijze kliko (de groene gebruik ik amper) hooguit 1x per 2 maanden aan de weg, vaker 1x per 

kwartaal. Een gewicht van 30 kg per jaar ga ik nooit halen vanwege de kattenbakkorrels die ik 
gebruik. Suggestie kattenbakkorrels ergens kunnen storten ? Aparte plek daarvoor? Ik ben blij dat 

mijn katten op de bak gaan en niet de buren tot last zijn. Ik ben van harte bereid de korrels op te 
slaan en weg te brengen. Kattenbakkorrels die je kunt composteren zijn een illusie. 

 Ja, Ik vind het belangrijk dat tuinafval twee keer per jaar gratis wordt opgehaald. Dit om te 

voorkomen dat mensen het tussen de struiken van de gemeente gaan gooien. En twee of 1 keer per 
jaar grof vuil ophalen. Gratis. Misschien leuk om b.v. op een foto, plus verhaal in de krant te laten zien 

wat er met hergebruik van b.v. plastic wordt gedaan. Zo gaat het voor de mensen meer leven. 

 Ja. Onderzoek juist de echt duurzame mogelijkheden van juist niet scheiden van afval. Het is veel 
duurzamer als je alles in 1 stroom / 1 vrachtwagen afvoert en pas daarna door de recycling Machinery 

laat scheiden  

 Jammer dat er een website aan te pas moest komen gezien het grote percentage digibeten. Niet ok 
dat er vragen over het gedrag van anderen worden gesteld.  

 Jammer dat niet alle bewoners automatisch een inlogcode hebben ontvangen ik heb zelf deze enquête 
aangevraagd na een bericht in de plaatselijke krant (gelukkig geen nee-nee sticker op de brievenbus). 

Daarnaast heb ik het idee dat het meer een onderzoek is om aan te kunnen geven dat er overal in de 
gemeente diftar wordt ingevoerd. grote gemeente is niet in alles een voordeel 

 Jammer, dat je niet terug kunt lezen. 

 Je komt er niet onderuit als je boodschappen doet in de supermarkt. Alles is verpakt in plastic dat 

moet minder worden. Meer papieren zakken of zakken die afbreekbaar zijn voor het milieu. Kun je de 
zakken vaker gebruiken als je boodschappen gaat doen.  

 Je zou het voor mensen gemakkelijk en voordelig moeten maken om hun afval te scheiden. 
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 Kan mijn plasticafval niet gescheiden aanbieden. Creëer hiervoor een mogelijkheid.  

 Kies voor een systeem waarbij per aangeleverde container afvalstoffenheffing wordt betaald. Als alle 
containers wekelijks worden opgehaald, zullen inwoners, die minder afval hebben, niet elke week hun 

container aanbieden. Zodoende betalen zij minder en bovendien zal het aantal te legen containers v 

oor de gemente niet ( noemenswaardig ) toenemen 

 Kies voor hetzelfde systeem als de stad Groningen en zorg dat inwoners van t Hogeland ook daar 

terecht kunnen  

 Kijk eens bij de gemeente Roden 

 Kijk eens hoe Zweedse plaatsen dat doen. Iedereen werkt er gewoon aan mee. Statiegeld op blik is 
ook slim 

 Kijken naar verpakkingsmaterialen,komkommers hoeven niet in plastic druiven zitten al in plastic 

bakjes hoeft geen platic om. Winkels papieren zakjes aan bieden ipv plastic. plastic flesjes statiegeld 
heffen of veranderen in glas 

 Kosten in rekening brengen voor het ledigen van de container en niet per gewicht, hierdoor worden de 

containers helemaal gevuld en worden niet bij elke ronde bij de weg gezet, dit spaart het milieu en de 
vuilnis auto kan sneller de route rijden want hij hoeft niet zo vaak te stoppen. 

 Laat het plastic en de pakken apart ophalen dan blijft er voor de grijze container weinig maar over  

 Laat ook de toeristen betalen voor het afval dat zij in onze Gemeente achterlaten. De inwoners 
hebben, ook inzake dit onderwerp, de lasten, Een paar ondernemers de lusten. 

 Landelijk nadenken over en realiseren van ander verpakkingsmateriaal en methoden.  

 Landelijk statiegeld invoeren op flessen en flesjes. 

 Laten zoals het is, grijze en op verzoek groene container 

 Lees weinig informatie over plastic afval scheiden 

 Leg het niet alleen bij inwoners neer en verwacht geen wonderen. Inwoners zijn best bereid te 
minderen maar van 200 naar 30 kg is niet realistisch. Liever kleine successen dan groot falen!  

 Lege drinkblikjes bij het zwembad laten inzamelen de opbrengst van de blikjes gebruiken voor 

verbetering en of onderhoud zwembad doen ze al bij een ander zwembad werkt goed 

 Liever geen diftar 

 Maak een eerlijk systeem. Dat haalbaar is.30 kg.is een illusie dat denkt iedereen  

 Maak het niet te moeilijk en te duur voor de mensen in onze gemeente 

 Maak hiervan een kernpunt en communiceer regelmatig over de resultaten.  

 Maak van de gemeente Het Hogeland een duurzame, milieuvriendelijke gemeente. Misschien is de 

afvalinzameling van het westerkwartier een goed voorbeeld. Daar halen ze alles gescheiden op. 

 Maak verzamelpunten voor o.a. elektrisch gereedschap, batterijen enz maar zorg dan wel dat dit open 
is als iedereen vrij is en niet op een door de weekse dag  

 Meer afvalsoorten ophalen werkt alleen, als het goed geregeld is en duidelijk. Een apart 
containerterminal voor plastic? Vaker de groene container legen, vind ik wel een heel goed plan 

 Meer doen aan educatie jeugd ,er wordt veel zwerfvuil in bermen gevonden met vervelende gevolgen 

voor dierenwelzijn. 

 Meer inzameling centraal in elk dorp (bij de supermarkt) zou veel kunnen helpen, tegelijk ook voor 
info/voorlichting en contact met burgers over afval. Er zijn vast ook vrijwilligers die daarbij willen 

helpen.  

 Meer mogelijkheden bieden om gescheiden in te zamelen dat kan nu niet andere gemeenten lopen 
hierop ver vooruit. 

 Meer mogelijkheden om het in te leveren,of strenger worden,maar sinds iedereen moet 

betalen,smijten velen hun afval in sloten op straat in de bosjes,overal liggen lege blikjes in 
bermen,van d wk zag ik nog een zak van de mcdonalds met troep,gewoon in de berm ,terwijl hier 

geen mcdonald is het word gewoon uit de auto gepleurd dit moet men straffen,dan word het ook een 
heel stuk schoner 

 Meer mogelijkheden tot afval thuis ophalen  

 Meer openbare prullebakken en daar ook kunnen scheiden; herbruikbaar(papier/plastic), gft, overig 

 Meer scheiding voor glas moet op meer plekken waar de glasbakken moeten komen enniet op 1 plek 
zoals en uithuizermeeden .. en de gemeente moet na kijken na plastic scheiding zoals containers voor 

plactic bij alle huishouding en 1 keer per maand legen  

 Meer toezicht zodat het afval dumpen zwaar bestraft word. wellicht zorgen dat er ook meer 
mogelijkheden zijn bij supermarkten om afval te scheiden, zoals lege blikken, (frituur) vet en klein 

chemisch afval ( om weer terug te komen op het feit dat veel mensen niet teveel moeite willen doen, 
ze zullen toch naar een supermarkt moeten, dan is het een kleinere moeite om iets gescheiden in te 

leveren dat dat ze er speciaal ergens voor naartoe moeten) 

 Men kan naar een tuinderij om groenten zelf te oogsten met eigen tassen, men kan plastic containers 
plaatsen. men kan pakken drank zwaarder belasten als flessen drank. 

 Men praat teveel over het milieu , de geloofwaardigheid is hierdoor sterk vermindert . misschien meer 

over de kosten praten of over de hoeveelheid afval in kg. 

 Mensen die illegaal afval dumpen in polders moeten harder aangepakt worden; als we per kg gaan 

betalen zullen er meer mensen zijn die gaan dumpen. Of zou je een korting moeten krijgen als je je 
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afval beter gescheiden inlevert?; dan heeft iedereen een motivatie om het niet gewoon maar buiten 
boord te gooien en toch ook motivatie om te gaan scheiden 

 Mensen willen best wat doen, maar het moet niet teveel moeite kosten. En je er voor inzetten moet 

beloond worden, daar zijn mensen gevoelig voor. 

 Mentaliteit is een hele belangrijke rol in de wereld  

 Met het fietsen mis ik wel eens een afvalbak/emmer bij een bankje. 

 Met name al het beschermend verpakkingsmateriaal van producten en artikelen moet duurzamer en 

herbruikbaar worden. Geen piepschuim bv. Alle gemeenten en de nl politiek zou hier meer aan moeten 
doen, beperken. Zaken gemakt van aardolie niet meer dumpen, maar verbranden of beter vergassen. 

Helpen 2e en 3e landen plastics in te zamelen. Wij doen hier al veel, maar voor elke kg die hier wordt 
bespaard wordt in vele andere landen 3kg de natuur in geholpen. 

 Mijn mening vaak gegeven. Pakken gratis verzamelen in aparte zakken. Was hier eerder ook en daar is 

toen de voormalige gemeente mee gestopt. terwijl veel burgers er gebruik van maakten. Dit is 
onbegrijpelijk. DE GEMEENTE WIL ALLEEN MAAR DINGEN DOEN VOOR DE BURGERS MAAR DAN MOET 

DE BURGER OVERAL EXSTRA VOOR BETALEN. DAT IS SCHANDALIG!!!! GEEN GOED WOORD VOOR 
OVER!!! 

 Mijn motto is Zet de natuur op een. Die is niet te vervangen, we wonen hier mooi, laten we dat zo 

houden samen. 

 Minder en kleiner verpakking levensmiddelen!!! kleinere verpakking van produkten die je koopt 

 Misschien 1 plek waar je de meest voorkomende afval in kan leveren, batterijen, kleding glas,karton, 

nu moet ik voor karton naar gemeente op talmaweg en m'n batterijen naar winkel en m'n kleding en 
glas naar de Aldi lidl parkeerplaats dan denk ik al gauw laat maar. Teveel moeite ik wil er vanaf dus 

gooi maar in de container. Sorry maar zo gaat het wel snel.  

 Misschien is een plastic container een idee waar iedereen het plastic afval ingooit die dan eens in de 
zoveel tijd wordt geleegd. 

 Misschien meerdere containers voor bij voorbeeld papier  

 Misschien zijn dingen als kattengrit, babyluiers, maandverband, incontinentieluiers e.d. interessante 

dingen om apart op te halen? 

 Mocht de gemeente van plan zijn diftar in te voeren, wees er dan beducht op dat mensen hun afval 
gaan dumpen. zo ja, geef dan heel duidelijk aan dat de afvalstoffenheffing verlaagd wordt. 

 Mogelijkheid plastics gescheiden aan te bieden 

 Mooi dat de gemeente eindelijk het afval serieus gaat benaderen en in overleg met de burgers. Beter 
laat dan nooit. Maar of het zoden aan de dijk gaat zetten, betwijfel ik. Ik heb er twaalf jaar geleden al 

eens naar geïnformeerd... 

 Na he sorteren in de sorteer installatie kun je het afval wegen, alles wat je kunt recycelen tel je niet 
mee, misschien komen we dan gemiddeld wel op 30 kilo. Succes. Als wij maar niet nog meer moeten 

gaan betalen. De prijzen gaan elk jaar omhoog en de service is al gehalveerd. Containers worden nog 
maar 1x in de 2 week geleegd. 

 Naar onze mening gaat het goed. 

 Naast de mogelijkheid te kiezen voor een blauwe container (oud papier), had ik graag gezien de keuze 

voor het apart inzamelen van plastic (container of speciale afbreekbare plasticzakken) 

 Nadruk van het afvalophaalsysteem ligt nu teveel op de economische prikkel ipv op (tevens) voordelen 

voor het milieu 

 Nagaan of er voldoende en/of voldoende grote glasbakken in de gemeente aanwezig zijn 

 Nee dit is lastig . Enerzijds gebruikt de gemeente ook veel papier voor het kenbaar maken van meer 
doen met minder afval 

 Nee, betalen moeten we toch.betaal al in de winkel voor alle plastic etc, en dan moet ik het nog een 

keer betalen als het word opgehaald 

 Nee, en ik denk dat wij ons er erg van bewust moeten zijn om het afval daar aan te bieden dat het 
milieuvriendelijk is. Succes er mee. 

 Nee, zoals aangegeven. Plastic inzameling. Scheelt nog meer afval voor de grijze container.  

 Nee. Succes en wijsheid! 

 Nee.We proberen zo min mogelijk afval aan te bieden. 

 Net zo doorgaan. 

 Niet alleen de gemeente kan iets doen aan afvalstroom. De supermarkten verpakken alles in plastic 
zodat het bij de kassa gemakkelijke scannen is, de barcode, zonder verpakking moet de cassiere dit 

alles als losse handelingen zien. De groenteman op de markt heeft onverpakte komkommers bv. De 
overheid moet meer doen aan die verpakkingsstroom!! Ook vind ik dat onze gemeente plastic apart 

moet ophalen, dus moeten wij apart in kunnen leveren. 

 Niet meer betalen voor elke leg ING!!! Dan gaan mensen ook geen afval meer dumpen 

 Niet meer meedoen! 

 Nogmaals 1x per week een millieuboer voor glas,blik.papier enz 

 Nogmaals benadrukken dat er vroeger overal prullenbakken stonden in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld bij speelplekken voor kinderen en doorgaande looppaden (bijvoorbeeld Tussendoortje in 

Onderdendam ligt altijd vol met troep) 
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 Nuttig 

 Onder de aandacht brengen van kringloopwinkels, repaircafe, apparaten samen delen, samen 
boekenkast vullen en meer dergelijke kleinschalige initiatieven 

 Onderzoek is mooi, maar ook wel weer jammer dat er niet gekeken wordt naar buur gemeenten die 

het met veel succes doen. Zoals ik al eerder noemde de Den Ham, Grijpskerk, Grootegast 

 Onderzoek is uiteraard weer weggegooid geld. Zolang de consument er nog niet van overtuigd is dat 
we op een ramkoers liggen wat het klimaat betreft zal hij op alle fronten niet willen veranderen wat 

afval en energieverbruik etc. betreft. Tenzij men het in de portemonnee gaat voelen. Ook moeten 
fabrikanten een andere koers inslaan zodat goederen beter te recyclen zijn en overbodige 

verpakkingen verdwijnen. Scheelt de halve kliko. Verder de groenbak weer elke week legen vanwege 
de overlast.  

 Onderzoek/uitkomst en acties vermelden in gemeente gids 

 Onze afvalberg wordt steeds groter, door het koopgedrag van de consument. Teveel goedkope 

producten die na een kort gebruik in de container belanden 

 Onze gemeente heeft in het verleden succesvol ingezet op nascheiding van bijvoorbeeld kunststoffen. 
Maak het succes daarvan meer duidelijk. 

 Ook weer regentonnen aanbieden tegen redelijke prijs zodat we minder water verspillen 

 Op halen en sorteren wekelijks bij de weg. 

 Op het platteland hebben veel mensen een grote tuin. eens in de twee weken de groene container 
legen is in de zomer, herfst en het voorjaar te weinig. Ook krijg je stankoverlast met fruitvliegen bij 

warm weer. dit is echt smerig en onhygienisch. 

 Op jullie website staat niks over dat je een keer in de maand tuinafval kunt inleveren in Bedum.En dit 

kan wel, maar is nergens terug te vinden sinds de nieuwe website. Graag aanpassen.  

 Over dit onderzoek Waarom is de brief aan de vrouw des huizes gericht? Dit doet zo vreselijk 

ouderwets rolbevestigend aan!! Mijn man doet heus ook mee .....Verder wens ik jullie succes met de 
uitwwerking en beleidskeuzes. 

 Papiercontainer en zakken voor plastic zal al heel goed helpen 

 Per hoeveelheid laten betalen zal als gevolg hebben dat mensen hun afval gaan dumpen. In de natuur 
of op andere verkeerde plekken zoals de kledingcontainers. 

 Per huishouding een grijze en een groene container en nu krijgen wij per persoon een brief in 

enveloppe over dit onderzoek. Dit veroorzaakt minstens een keer zoveel papierafval dan nodig is! 

 Perfect dat er een onderzoek is. 

 Persoonlijk neemt de poep van mijn hond,katten en konijn de meeste plek in in mijn containers. Als de 
gemeente zorgt dat er bij boerderijen met biovergisting de mogelijkheid komt om de mest daar heen 

te brengen, dan maak ik daar graag gebruik van.  

 Persoonlijk wil ik graag minder huishoudelijk afval produceren. echter de grijze container is na twee 

weken steeds weer vol. Ideeën gevraagd.  

 Persoonlijk zou ik het erg aanmoedigen om een schillenboer te laten rijden, die haalt veel op om te 
recyclen. scheelt een hoop in de container(s) 

 Plastic afval ook apart aphalen of kontynen platsen 

 Plastic apart inzamelen !!! 

 Plastic apart inzamelen. 

 PLASTIC APART OPHALEN 

 PLASTIC APART OPHALEN 

 Plastic apart ophalen 

 Plastic apart. speciale bakken voor frituurolie. meer bij huis weghalen zoals de chemokar het nu 
doet.blik apart. sap pakken apart. oudijzer halen, doe zoals westerkwartier het doet. zal een goed 

voorbeeld zijn en niet alles bij de burger gaan leggen en betalen. 

 Plastic en blik apart...tuinafval en etensresten apart 

 Plastic is het grootste deel van ons huish. afval. Als het de moeite loont dat dat apart wordt opgehaald 

dan zou ik daar voorstander van zijn. Dan ook duidelijk maken welke soorten plastic recyclebaar zijn 
en welke niet. Risico blijft dat sommige mensen hun afval standaard dumpen in openbare afvalbakken 

 Plastic is naar mijn idee de grootste afvalbron. dit misschien apart inzamelen 

 Plastic neemt veel plaats in in de container.helaas kunnen wij dat nergens kwijt , dus een plastic 

verzamel container! 

 Plastic scheiden  

 Plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, plastic, 

plastic! 

 Prima onderzoek maar de kosten niet op ons verhalen. 

 Prioriteit 1 = service prioriteit 2 = kostenreductie door de vervuiler laten betalen  

 Probeer vooral te motiveren.  

 PROBLEMEN AANPAKKEN BIJ DE BRON EN NIET DE BURGER AANPAKKEN VOOR HET PROBLEEM 
AFVAL. 
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 Publicatie van de resultaten en de mogelijke stappen die genomen gaan worden.Kosten van het 

onderzoek? 

 Raar dat er bij een onderzoek met als doel afval verminderen er bij ons huishouden al 2 enveloppen 

worden bezorgd, gemeente begin bij jezelf  

 Raar dat zo'n grote gemeente als Het Hogeland Friezen moet inhuren om het afval op te halen. Is een 
kerntaak van de gemeente. Moet je in eigen hand houden. Waarom hebben we anders deze megafusie 

moeten uitvoeren. Is bovendien praktisch werk dat goed door plaatselijke werkzoekende kan worden 
uitgevoerd. Gemiste kans om zo'n maatschappelijk nuttig taak over de schutting te gooien. Bovendien 

is de wekelijkse gang door de gemeenten van ambtenaren ook wel nuttig. Anders komen ze hun 
glazen paleis niet uit. Toch nog een ambtenaar die het uitgestrekte gebied een beetje kent. Maar 

gelukkig kan je vanuit het gemeentehuis ook met Google Earth een hoop informatie op halen. 
Interessant om te zien dat we in Rollator Valley met een lage penetratiegraad van ICT nu de inwoners 

bevragen via een digitale enquete. Voordelen van herindeling we communiceren nu grootstedelijker 
met onze inwoners 

 Regel het goed en goedkoop anders vindt afval een andere ongewenste weg................. 

 Samen kunnen we het! 

 Scheiden belonen en de vervuiler laten betalen. Zorg voor de juiste mogelijkheden om te scheiden 

maar maak het niet duurder, eerder goedkoper. Dat stimuleert om bewust met afval om te gaan. Als 
je betaalt voor elke kilo restafval ga je goed nadenken over wat je weg gooit.  

 Scheiden is prima controle ontbreekt containers staan er al dagen voor en na legings dag er word van 

alles in de containers gegooid.scheiden?? op de ripperdadrift niet blijkbaar  

 Snel omzetten naar beleid, ik bedoel Diftar want het werkt goed in de voormalige gemeenten Winsum 

en de Marne. Ik betaal nu de hoofdprijs in Eemsmond dus snel harmoniseren. Minder afvalroutes 

rijden is een verkeerde insteek dan gaan mensen meer afval dumpen en dat moet goed worden 

bestreden.  

 Sommige inzamelpunten (bij groter afval) zijn alleen goed te gebruiken als je over eigen vervoer 
beschikt. 

 Sommige vragen kan ik niet beantwoorden omdat mijn situatie er niet in staat, minder afval ophalen is 

een optie als je geen verwerkingscapaciteit hebt, maar in feite kan je ook alles ophalen, daarna 
scheiden en de delen verkopen.Ik zamel dopjes in, maar die worden ook bij de scheiding apart 

gehouden. Uit schaamte gooide ik kapotte kleren of zo weg, nu weet ik dat alles her gebruikt kan 
worden, goede spullen gaan al lang naar een kringloop. Sommige vragen zou ik niet eens willen 

beantwoorden, maar anders kon ik niet verder. 

 Sommige vragen vond ik dubbel 

 Sommige vragen zijn suggestief en sommige vragen slaan nergens op. Matig tot slechte enquête! 

 Soms maak ik mij zorgen over het systeem van recycling. Zoals al aangegeven, is bijvoorbeeld gft-
compost vaak ernstig vervuild met plastic. Afvalscheiding die niet goed werkt, kan op termijn (veel) 

schadelijker zijn dan geen afvalscheiding. 

 Soms zie ik containers die open staan door alle snoeiafval dat er in gegooid wordt. Wat mij betreft 

mag de ophaler zo'n container laten staan. 

 Stap over op een andere afvalverwerker ipv omrin in andere gemeenten is het stukken goedkoper o.a. 
stadskanaal en hoogezand 

 Sterke voorstander van diftar. De vervuiler betaalt. De angst voor meer zwerfvuil is erg meegevallen. 

 Sterkte - van 200 naar 30 kilo lijkt onmogelijk en zeker in zo korte tijd. 

 Stimuleer kleinschaligheid. Dat scheelt een hoop afval. 

 Stimuleren verpakkingsvrije winkels in de gemeente. Stimuleren supermarkten en bedrijven naar 
minder verpakkingen. Stimuleren lokale/regionale voedselproductie en afzet. Interessant zou zijn 

waarom in deze gemeente zo veel meer afval is dan het landelijk gemiddelde. Ligt het vooral in het 

tuinafval door de relatief grote tuinen? Dan is meer composteren erg zinvol. In de dorpen met grote 

tuinen eigen goede composteerders, in de dicht bebouwde dorpen wormenhotels of gezamenlijke 
compostbakken. Gedegen onderzoek. Succes! 

 Storten cq afleveren in usquert goedkoper en/of aantrekkelijk maken 

 Succes 

 Succes er mee! 

 Succes ermee 

 Succes ermee, maar t zal wel weer duurder worden... 

 Succes met alle respons dat jullie krijgen. Persoonlijk zal ik pas meer bijdragen als het geld gaat 
kosten. Het gesleep met die kleine beetjes (flesje, batterijtje, etc.) vind ik nu te veel moeite.  

 Succes met het verwerken! 

 Succes naar een wereld met veeeeeeeeeeeeeel minder afval. Terug naar hoe mensen vroeger met 

producten om gingen, met geduld en liefde. 

 Succes! Ik ben heel benieuwd of de knop om gaat en wij als Hogelandsters minder afval kunnen 

produceren. Ik ga ervoor! 

 Succes. 

 Succes. Mensen moeten willen veranderen!! 



218 

 

 Tarieven nog meer afhankelijk maken van aantal keren dat er geleegd wordt of aantal kilo's. De vaste 

voet is nu nog veel te hoog. Grofvuil brengen tarief ook meer differentiëren (nu vast bedrag voor een 
kuub ook als je maar weinig grofvuil hebt). 

 Thuis afhalen van grote huishoudelijke apparaten 

 Tja, was te verwachten nieuwe gemeente en we zijn weer de melkkoe. 

 Top dat hier aandacht aan gegeven wordt..erg belangrijk! 

 Top is dat groen afval weer bij de bewoners terug komt in de vorm van compost. 

 Twee jaar geleden ben ik over hetzelfde onderwerp door de gemeente gebeld met vragen. Ik heb toen 
mijn mening gegeven maar nooit gemerkt dat er iets is gedaan met dit onderzoek. 

 U gaf geen ruimte over waaròm je vind dat mensen die minder afval aanleveren minder zouden 
moeten betalen (of niet). Ik denk dat het belangrijk is om niet te eenzijdig op de hoeveelheid afval te 

focussen. Zie het in een breder kader, wat milieutechnisch gezien de minste belasting oplevert. Dat 
mensen nu vaak afstanden moeten afleggen (en dat meestal per auto doen) om hun afval in te 

leveren, is milieubelastend. Dat het moeilijk is om produkten gerepareerd te krijgen, is ook belastend. 

Dat veel produkten alleen voorverpakt te koop zijn, is ook belastend. En als mensen hun afval gaan 
verbranden in hun achtertuintjes, of begraven, of wat dan ook, is zeker belastend. Ook al gaan de 

cijfers van de hoeveelheid aangeboden afval dan omlaag, dit lijkt mij niet de bedoeling. 

 U suggereert in de brief die ik ontvangen heb voor deze vragenlijst, dat wij hier in het hogeland een 

stuk meer dan het gemiddelde produceren op afvalgebied. Wij produceren 200 kg per persoon terwijl 
het gemiddelde volgens u ligt op 141kg per persoon. Nu kwam ik een artikel tegen in de 

ommelanderkrant over afval. Het blijkt dat het landelijk gemiddelde hoger ligt dan 400kg per persoon 
per jaar. Dan vind ik dat wij het ontzettend goed doen met 200 kg per jaar per persoon. Het 

streefgewicht waar u naar toe wil van 30 kg per jaar per persoon, lijkt mij niet haalbaar. Waarschijnlijk 

word er dan weer heel wat gedumpt of verbrand. 

 Uiteindelijk (al vaker gezegd) moeten jullie bij de fabrikanten zijn. 

 Uitleg over hoe gezamenlijk aangeboden afval gescheiden word 

 Uw doelstelling van 30 kg per jaar is absoluut niet realistisch. 

 Uw voorlichting over gescheiden inzameling verbeteren.O.a. wat kun je allemaal scheiden. Wat mag 

wel en niet in de groene container. Wat moet naar de milieustraat. Haal vaker grofvuil op. 

 Vaker de glascontainer legen!!! Anders gooien mensen het er naast.  

 Van 200 naar 30 is wel een heel groot verschil, dat ontmoedigd, zorg dat waar je naartoe wilt haalbaar 

is en met concrete informatie wordt ondersteund. 

 Van 200 naar 30kg kan alleen als je zorg dat er minder verpakkingsmateriaal komt, anders is dit 
kansloos. Wij als inwoners hebben hier toch totaal geen invloed op!  

 Veel afval hebben we niet zelf in de hand;denk aan verpakkingen in de supermarkt,denk aan te grote 

opgevulde dozen van online winkels. 

 Veel mensen laten grofvuil staan, gooien het daar waar het niet hoort of begraven het in de tuin. 
Reden voor velen geen vervoer naar milieustraat en kosten per bezoek. Zou beter algemeen 

omgeslagen en - zoals vroeger - b.v. eens per maand aan huis opgehaald kunnen worden 

 Veel succes ,  

 Verder geen aanvulling, ik heb denk mijn mening zeer duidelijk kunnen maken.  

 Vermindering naar 30 kg is niet mogelijk via alleen de inwoners. Een groot deel van de afvalstroom is 

m.i. verpakking. De winkels kunnen belangrijk bijdragen door verpakking (verplicht!!) terug te nemen 
of minder cq betere verpakking te gebruiken 

 Verpakkingen zijn soms belachelijk ingewikkeld en onnodig! Diftar zal mogelijk leiden tot het stiekum 

weggooien van afval in andere containers en mogelijk zo langs de weg.... 

 Verschil groenafval restafval mag groter. Liefst groen gratis de buurman die de stoepen onkruidvrij 

houdt betaalt daar nu onterecht voor.degene die zijn tuin niet onderhoudt betaalt minder. 

 Vervelend dat je niet terug kunt in dit formulier. Ik kan een vraag die ik te snel heb beantwoord niet 
corrigeren. Verder het is me onduidelijk waarom in De Marne plastic en blik niet apart wordt 

ingezameld.  

 Verzamel punt bij gemeente voor pvc 

 Vind de enquête niet echt gemakkelijk vinden op het internet en de vragen zijn ook ingewikkeld voor 
doorsnee bewoner. Kist ook veel tijd. 

 Vind het diftar systeem rechtvaardig en logisch 

 Vind het goed dat er bij ons de afvalbetaald wordt per kilo en keer dat bak aan de weg staat. Dat 

scheelt heel wat kliko's aan de weg. je bedekt je wel als het ook i keer in de 6 weken kan ipv elke 2 
weken als het 2, - scheelt. Blijkt, maar sommige mensen dumpen het nu in afvalemmers in parken. 

die moet eneigenlijk eens opgespoord worden 

 Vind het heel goed dat jullie dit gaan doen. Blijven herhalen en mensen op de hoogte houden van de 

vorderingen.  

 Vindt dit een goed onderzoek en hoop dat er iets mee gedaan wordt zodat voor iedereen afval 
scheiden gemakkelijker wordt  

 Voer geen gemeente-omvattende DIFTAR in voor huishoudelijk “groene”, grijze” en Klein Chemisch 

Afva, want - Aanschaf veel nieuwe containers met sloten nodig kost veel geld - Levert veel afval op 
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van af te danken huidige containers die nog steeds prima functioneren - Levert administratieve 
rompslomp op, zowel voor huishoudens als voor de gemeenteadministratie - Massa (gewicht) van afval 

hoeft niets te zeggen over het volume ervan (zo weegt bijv. een container vol plastic en polystyreen 
verpakkingsmateriaal weinig maar levert wel een berg afval op) - Kwaadwillenden gaan afval dumpen 

in omgeving – extra rommel en belasting opsporingsapparaat - Moedig asbestverwijdering aan en 
verruim de voorlichting daarover! Faciliteer asbestverwijdering ruimhartig. 

 Voldoende beantwoord lijkt me.  

 Volgende keer graag een enquête waarin je even terug kunt naar een vorige vraag en ook op een iPad 

kunt schuiven in de tekst die je hebt ingevuld. Vervelend als je nog iets in een zin toevoegt en daarna 
niet meer terug kunt naar het einde vd zin. Ik denk dat het makkelijker maken van afvalscheiden door 

meer inzamelpunten en meer ophaalroutes het beste werkt. En informatie daarover verstrekken via 
dorpskrantjes naast de gemeentepagina in de Noorderkrant. Want in die krant staat zulke informatie 

verstopt in lappen tekst die door veel mensen overgeslagen zal worden. Tot slot las ik in de krant dat 
de enquête tot 16 juli ingevuld kon worden, in de brief stond geen einddatum. Als het tot ipv tot en 

met is dan heb ik nu voor niks alles ingevuld... het duurde beduidend meer dan 10 tot 15 minuten 

 Volgens mij is de afval scheiding prima zo, we draven op dit en andere milieu zaken helemaal door 
onder invloed van de politiek en gemeenten worden gedwongen hieraan mee te doen en willen het 

braafste jongetje van de klas zijn. Ik ben absoluut niet tegen maatregelen op dit gebied maar als 
mensen de rommel op straat gooien in plaats van in de container en afval bakken en de mensen de 

rommel uit de auto op straat legen Er moet eerst maar eens een fatsoensnorm wakker worden bij 
velen o a bij de jeugd Gemakzucht daar schort het aan. Succes verder. Het kost ook allemaal heel veel 

geld deze maatregelen.Helaas  

 Volgens mij is het merendeel bereid om afval te scheiden, maar wordt er teveel plastic aangeboden als 

verpakkingsmateriaal of als wegwerpproduct. Als ik een avond heb gekookt met allemaal verse 

producten heb ik zoveel verpakkingsmateriaal in de vuilnisbak. Dat is echt onnodig in mijn ogen. Weer 

terug naar papier en karton verpakkingen. 

 Voor de leek toch een vrij complex onderzoek om in te vullen me dunkt. En wat betreft afval 
spaarlampen en batterijen e.d. kun je al vrij makkelijk kwijt bij een supermarkt. Een voorziening waar 

mensen nog uitgebreider en makkelijker spul kunnen wegbrengen in de buurt van een supermarkt lijkt 
me al een hele winst. Bv spaarlamp, lege batterijen, kapotte staafmixer, oude schoenen, etc. op een 

centraal punt inzamelen. Kan ook in combi met kringloopwinkel of dergelijke 

 Voor mij gaat het dus duidelijk om het gemak. 

 Voor mij werkt het huidige systeem van afval ophalen uitstekend. Als 65 plusser heb ik minder afval 
dan een gezin met kinderen. Ik heb er geen moeite mee dat ik evenveel betaal als een huishouding 

met kinderen.  

 Vooral de mogelijkheid bieden om plastic apart in te leveren. 

 Voorlichting , vooral over verpakkingen in de winkel. Ik zie regelmatig mensen b.v. Bananen kopen en 
in een plastic zak doen. De groene container zou goedkoper moeten zijn zodat de mensen worden 

beloond voor groen i.p.v. een stenen tuin 

 Vroeger stonden er veel meer openbare afvalbakken op staat. Het zou mooi zijn als de gemeente daar 

(weer) geld voor vrijmaakte. Over het onderzoek 1. Ik vind het onhandig dat je niet terug kunt naar 
vorige vragen en dat je niet eerst alle vragen kunt bekijken vóór je antwoordt. 2. De vraag Hoe vol is 

uw grijze container gemiddeld per inzamelronde? is ambigu bedoelen jullie per inzamelronde WAAR U 
GEBRUIK VAN MAAKT? Als ik 8 volle containers door 26 rondes deel, zijn ze natuurlijk minder dan een 

kwart vol... TIP voeg de vraag toe Hoe vaak zet u uw grijze (of groene) container aan de weg?. 

 Waarom geen aparte inzameling van plastic? 

 Waarom geen containers voor plastic en blik Dan gaan de kilo's omlaag 

 Wanneer de antwoorden bij de vorige vragen worden uitgevoerd doe ik heel graag mee.  

 Wanneer de supermarkten ook meer producten leveren zonder verpakking, dan zou dit ook veel afval 

schelen. Er worden bijvoorbeeld al zakjes verkocht die je kunt hergebruiken voor de groentes. Maar 

vervolgens liggen de paprika’s en komkommers verpakt in plastic in de schappen. Het zou daarom ook 
goed zijn de supermarkten ook bij dit project te betrekken.  

 WAS ALLEMAAL WEL DUIDELIJK 

 Was duidelijk. 

 Wat betreft de vraag over de afvalkostenheffing. Betalen na mate je afval produceert kan alleen maar 
ingevoerd worden als men ook de mogelijkheid krijgt om het afval op een juiste wijze te scheiden. 

Anders werkt het motiverende karakter van minder betalen niet en zijn grotere gezinnen de dupe.  

 Wat enorm zou helpen is dat de supermarktketen veel minder plasix verpakking gebruiken veellll 
minder dat zou een hoop schelen  

 Wat het geslacht is van iemand die de vragen beantwoord is niet relevant. Dat wij voor de stelling zijn 

de vervuiler betaald echter als er een halfvolle container wordt aangeboden welke door een buurman 
wordt bijgevuld, het wegen van een container geen zin heeft. 

 Wat ik al eerder noemde, mensen die heel vaak grof vuil hebben en het zelf niet betalen, doe daar wat 
aan.Verder wil ik geen extra scheidingstoestanden, onze gemeente doet aan nascheiding en dat is 

beter dan voorscheiden, dus houden zo. 

 Wat ik al gezegd heb over het plastic. 
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 Wat ik mis is een plan voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil. Ik ruim vaak rommel op tijdens 

de wandelingen, dit zou meer aandacht en gestimuleerd kunnen worden. Ook het dumpen van afval 
zou meer aandacht moeten krijgen in de media. Het gemeentenwerken depo zou betere 

openingstijden moeten krijgen. Vaak zijn ze dicht als ik niet hoef te werken bv dag na hemelvaart en 
of avonds of in het weekend.  

 Wat zou u helpen uw GFT-afval (groente, fruit en tuinafval en etensresten) beter te scheiden?* bij 

deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, maar dat bleek niet het geval te zijn! 

 Waterbeheer meer info verstrekken aan bewoners betreffende mogelijkheden voor opslag water, 

nadeel tegeltuinen, etc. 

 We hoeven qua kilo's en kosten niet te kijken naar andere gemeenten, we hebben gemiddeld meer 
ruimte.  

 We kunnen wel zorgen voor minder afval. Dan hebben we een probleem dat de gemeente minder 

belasting binnen krijgt. Dan worden we wel weer bedonderd dat een andere belasting verhoogt gaat 
worden. We worden toch altijd verneukt door die gemeenteraadsleden. Wij betalen immers hun loon 

en ze zorgen erwel voor dat hun loon en pensioentje gewaarborgd wordt.  

 We leven in een groenere omgeving dan de rest van Nederland, dat we meer kilo's aanbieden heeft 
daar ongetwijfeld mee te maken. Grote winst kan dus gehaald worden door composteren in de 

huishoudens.  

 We moeten af van dubbel verpakkingsmatrialen. 

 We wonen in het buitengebied waar geen gratis kranten worden bezorgd; hebben geen stickers op de 

brievenbus en toch komt de gemeentelijke info hier lang niet altijd. Bovendien als je info aanbiedt doet 
de gemeente er toch niks mee; ophaalplek van containers staan namelijk voor onze uitrit waar ook 

trekkers ed in- en uit moeten; een onhoudbare situatie en zelfs dat de containers voor een woning 

elders aan de verkeerder kant moeten staan, zoiets is ook nooit opgelost. nu worden de containers 

vaak omver gereden met het nodige gevolg, weg schoon vegen ed. 

 Weer sappak inzamelen  

 Wees eerlijk!!!! 

 Wees kritisch op de afvalinzamelaars. Anders verdwijnt ons belastinggeld in een zwart gat 

 Weet het op moment niet. 

 Weet u ,wij doen al jaren ons best voor zo ver mogelijk. maar het is net wat ik een paar vragen terug 

schreef; waar gewerkt wordt is afval ,maar is zijn zoveel onnodige dingen in de handel die helemaal 
niet gemaakt hoeven te worden en er veel te veel van wat dan ook geproduceerd wordt en er hierdoor 

overschotten ontstaan dus gooi maar weg of draai maar door.  

 Wel informatief goede vraagstelling soms twijfel gevallen betreffende wat ik zou doen verder wel 
tevreden 

 Wens de gemeente succes met haar doelstelling 

 Wij als consument worden vaak op de vingers getikt, maar denk dat het goed is het ook bij de bron 

aan te pakken! Denk aan wat ik eerder genoemd heb dat er niet (te) veel in plastic verpakt wordt!!  

 Wij hebben een paar maanden in Canada gewoond en gewerkt. We woonden in een nette buurt en als 
je door Canada wandeld zie je weinig tot geen zwerfaval. Daar hebben ze verschillende ovens voor de 

verschillende materialen te verbranden of te verwerken. Je kan zelf brengen (breng tijden waren ruim 
elke dag 0700 tot 2200). Daarnaast kwamen ze elke week alles ophalen. De vuilniswagen was zo 

gebouwd dat ze alles gescheiden in de vrachtwagen terecht kwam. Ze kennen daar geen container 
zoals wij hier, maar je zet je prullenbak aan de weg met een max. tot 20 vuilniszaken meer mocht 

wel, maar dan moest je even bellen. Ook banken, bedden en noem maar op kan je daar gewoon aan 
de weg zetten. Wij hadden daar zelf een mini groene container, een blauwebak voor plastic, glas, 

baterijen en lampen we zetten elke week 1 vuilniszak aan de weg. In de zomermaanden weinig stank 
en weinig afval in huis doordat het elke week wordt opgehaald. Ik vond dat een prima systeem. Ik wil 

best meer doen voor het mileu, maar als iedereen alle belangeijke dingen duurde maakt (gas en licht, 
zorg enz..) en het loon niet mee komt houdt het op en dan komen minder belangrijke dingen op een 

lage plek zoals afvalscheiden. Verder vind ik het jammer dat er weinig mogelijkheiden zijn om tijdens 
de enqeute je persoonlijke mening in de vullen. De enqeute duwt je naar een bepaalde richting. 

Sommige vragen waren voor mij eigelijk niet van toepassing of niet helemaal relevant, maar in kon 
niet uitleggen hoe ik het zie. Ik heb het gevoel dat ik aan heb gegeven dat ik niet wil scheiden door 

dat de vragen zo geformuleerd zijn, maar dat is niet zo.  

 Wij hebben nu 2 containers in de voortuin, en willen er liever niet nog meer bij. Is er al een oplossing 
voor mensen die geen tuin hebben? 

 Wij kunnen vrij weinig doen aan de enorme berg plastic die wij in huis krijgen via de supermarkt, want 

alles zit verpakt in plastic, dubbel en zelfs 3 dubbel. 3kwart van onze afval is plastic 

 Wij willen graag meer doen voor afval om ook onze kinderen in de toekomst een schonere wereld na 

te laten 

 Wij wonen buiten op een boerderij, daar is het om de week legen van containers en het opslaan van 
oud papier geen probleem. Ik kan me voorstellen dat het voor anderen wel lastig kan zijn. Dan is het 

regelmatiger legen van de groene kliko in de zomer en een aparte papiercontainer wel een erg goed 
idee. En verschaf informatie over de mogelijkheden van afvalscheiden. 

 Wij wonen in Winsum en hebben sinds enkele jaren het DIFTAR systeem. Een voordeel van dit 

systeem vind ik dat een ieder zich waarschijnlijk meer bewust is van de kosten van afval en daardoor 
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wellicht bewuster omgaat met het aanbieden van afval. Enkele nadelen die ik zie Een grotere 
gezinssamenstelling brengt meer afval met zich mee en dus meer kosten terwijl de grotere 

gezinssamenstelling sowieso al meer (kosten) belast zijn. Dat vind ik een stuk gemis (solidariteit). 
Voorheen kon ik in overleg met de buren nog weleens een afvalzak kwijt in de container van de buren. 

Nu is dat uitgesloten of minder bespreekbaar. Verder wij wonen op een route waar veel kinderen langs 
lopen. Die gooien weleens wat in onze grijze container wat ik prettig vind want dan beland het niet in 

de natuur. Het betekent nu alleen wel dat nu ook opdraai voor die kosten. Voor mij geen punt maar 
principieel niet juist. en, ik vraag mij ook af of DIFTAR bijdraagt aan de reductie van zwerfafval. 

Vergeet ik nog een punt te melden; wat mij betreft mogen er wel meer 'blikvangers' geplaatst worden 
op fiets en wandelroutes. Dit lijkt mij een goede bijdrage aan de reductie van zwerfafval.  

 Wij zien de hoofdoorzaak van het vele afval in de manier van verpakken van (dagelijkse) producten. 

Het prbleem bij deze bron aanpakken. 

 Wij zijn al jaren met 2 personen en scheiden het afval goed maar toch moeten we steeds meer 
betalen.Net zoveel als een groot gezin 

 Wij zijn best bereid te minderen in afval maar met drie kleine kinderen in de luiers, zit de bak al gauw 

vol. Of we nu wel of niet scheiden. Hopelijk wordt hier ook goed naar gekeken.  

 Wij zijn dan boven gemiddeld, maar het hele afval gebeuren is denk ik beter landelijk aan te pakken 

dan gemeentelijk . Dit omdat De meeste producten elders gemaakt en verpakt worden .meer 
statiegeld verpakkingen of hele maal geen 

 Wij zijn voorstander van centrale scheiding van metalen en plastic.Scheiding en hergebruik 

drankpakken is een farce gezien het aantal Kw per ton herbruikbare vezels.Een deel van het plastic 
zoals plasticfolies kunnen beter in het huisvuil blijven zitten want vuilverbranders kopen nu weer 

uitgesorteerd plastic in als bijstook om de vuurhaard op een constante temoperatuur te houden. 

 Wij zitten nu al in de buurt van 30 kg restafval per persoon. Dat kan dus prima met het het diftar 
systeem van de gemeente Winsum. Wat het meest zou helpen om dit nog verder naar beneden te 

krijgen, is het verminderen van plastic verpakkingen. Maar daar gaat de gemeente niet over. 

 Wij zouden het fijn vinden als plastic,blik en melk/drinkpakken apart zouden worden ingezameld 

 Wij zouden het fijn vinden om afval meer gescheiden te kunnen inleveren, apparte plekken voor 
plastic, glas, karton,papier en blik, scheelt een hoopin de container. door de nascheiding die jullie 

zeggen te doen, worden mensen zich niet bewust van alle afval. 

 Winkels niet zoveel verpakking uitgeven.of gemaakt van hennep of meel of plastic verbieden alles in 

de groene kan 

 Winkels zouden een grote afvalbak voor plastic moeten hebben waar in het plastic wat om het vlees en 
andere artikelen zit gedumpt kan worden,zodat hun inzien dat het echt anders moet omdat hun dan 

met de onkosten zitten.de producent van deze artikelen zal anders moeten verpakken. Er zijn winkels 
waar je zonder plastic inkopen kunt doen. Gemeentes moeten meer druk bij de overheid uitoefenen 

dat plastics verbannen moeten worden. 

 WORDEN JULLIE VOOR BETAALD ANDERS EENSKIJKEN BIJ GEMEENTE LEEK/RODEN DAAT HAALT HRM 
ALLES AL JAREN GESCHEIDEN OPMET MENSEN VAN DE WERKVOORZIENING TWEE VLIEGEN IN EEN 

KLAP MOEILIJK PLAATSBAREN AAN HET WERK EN GOED VOOR MILIEU 

 Zet een stimulatieregeling op voor het promoten van wasbare luiers! Als meer mensen wasbare luiers 
gebruiken, is er minder afval. En meer inleverpunten voor wegwerp luiers. Die staan niet in ieder dorp 

 Zie mijn eerdere opmerking over ecologisch cirkeltje. Ik licht dit graag een keer toe indien gewenst. 

[gegevens bekend bij onderzoeksbureau] 

 Zie vorige vraag. Ik zou het ook geweldig vinden als er weer een soort grof vuil route ingesteld zou 
worden, zodat mensen die geen eigen vervoer hebben, minder afhankelijk worden van anderen als ze 

eens iets groters weg willen gooien. Daar kan per keer een bedrag voor in rekening worden gebracht.  

 Zijn verwoord in vorige vragen 

 Zo als eerder genoemd, kijk bij de zuiderburen. http//www.voeren.be/hoe-sorteren.html 

 Zoals aangegeven. kijk uit dat de troep niet word verbrand.ER ZIJN AL VEEL STINKENDE 

HOUTKACHELS WAAR SUBSIDIE OP GEGEVEN WORD.DAT IS DE ANDERE KANT VAN HET ( CO2) 
AKKOORD. 

 Zoals de situatie in Bedum was behouden. Je kunt het altijd kwijt, tuinafval kun je zelf 

wegbrengen.Ideaal.Gaat de vervuiler betalen dan zijn de gezinnen met de laagste inkomens de dupe. 
Dat is het meest asociaal. 

 Zoals eerder in een antwoord genoemd denk ik dat bedrijven ook een groot aandeel hebben in afval 

produceren, dit zou ook aangepakt moeten worden vind ik 

 Zoals ik eerder opmerkte, nu wordt de eindgebruiker gepeild over de verwerking van afval, maar het 

moet een tweesporenbeleid zijn, ook de producent van vooral verpakkingen moeten aan de slag. Maar 
ja, dat is een politiek/economische kwestie en de economie (welvaart) is heilig in dit land. Daarvoor 

moet welzijn helaas vaak wijken. Dus, aan de slag wethouder! Ik wens je veel succes.  

 Zoals ik in deze vragenlijst heb aangegeven, ben ik een voorstander van het principe de vervuiler 
betaalt. Dus minder afval aanbieden leidt tot minder afvalstoffenheffing betalen. Een nadeel van dit 

systeem is wel dat veel mensen (die in de gelegenheid zijn) hun afval dan gaan verbranden. Dan 
betalen ze minder afvalstoffenheffing maar eigenlijk produceren ze wel degelijk veel afval. Bovendien 

belasten ze het milieu door te branden. Dus hierop zou dan wel strenger gehandhaafd moeten worden. 

Anders wordt het systeem door te veel mensen omzeild en wordt niet het beoogde doel bereikt. 
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 Zoals voorgaande voorlichting gevende praktijk laten zien 

 Zoek het afval verminderen niet alleen bij de consument maar ook bij de winkels (detailhandel). Het 
grootste gedeelte van ons afval komt toch echt uit de supermarkt waar alles in plastic aangeboden 

wordt. Overheidsinstanties voor hygiëne en de detailhandel moeten in conclaaf gaan om vast te stellen 

of er voor zoveel mogelijk producten alternatieven te bedenken zijn. 

 Zorg dat afval achteraf beter gescheiden wordt ook echt hergebruikt wordt. Dit laat nog veel te 

wensen over. Kosten Baten etc... 

 Zorg dat bedrijven scholen ook beter inzicht krijgen daar wordt meeste afval gemaakt als je jong 
begint is oud gedaan! Dus vroeg leren aan kinderen afval scheiding zodat gewoon wordt. Dit is immers 

toekomst duidelijk toch zo! 

 Zou graag een mogelijkheid krijgen zodat we de plastic kunnen scheiden. Plastic zorgt er voor dat de 
grijze container snel vol is. Een incomateriaal ( luiers) container zou ook fijn zijn. Voor mensen die 

kinderen hebben, hun container is snel vol en geeft ook een sterke lucht af. 

 Zou graag willen weten hoe dat met het scheiden van pakken , blik en plastic achteraf gebeurt en 
waarom dat beter/makkelijker is 

 Zou mooi zijn als de fabrieken aangepakt worden , de winkeliers hierop attent worden gemaakt . 

Komkommers niet in plastic zitten bij voorbeeld .koeken die 2 vorig in plastic zitten .Geen plastic 
zakken in de winkels en markten . Verboden moet het worden. Zo lang dat er is vind ik niet dat het 

afgerekend moet worden bij de consument. 

 Zwerfafval opruimen/voorkomen 

 

 

 

 


